MEMÒRIA
2013
AGRUPACIÓ
		BARÇA
JUGADORS

Agrupació Barça Jugadors / Fundació Barça Veterans
AGRUPACIÓ
		BARÇA
JUGADORS

“La vida d’un jugador és molt curta i el
seu demà molt llarg”
Pep Samitier, jugador del FC Barcelona entre 1919 i 1932

Agrupació Barça Jugadors
Estadi del FC Barcelona
Porta núm. 1
Av. Arístides Maillol, s/n
08028 – Barcelona
Tel 93 330 18 68
Fax 93 496 36 20
info@jugadorsfcbarcelona.cat
www.jugadorsfcbarcelona.cat
facebook.com/FCBjugadors
@FCBjugadors
youtube.com/FCBJugadors
linkedin.com/company/agrupació-barça-jugadors
segueix-nos a:

Redacció
Departament de Comunicació
Disseny i Compaginació
Torra+Portella
Fotografies
ABJ
CH Adell
David Cuella
Iolanda Gòdia
Jemi Paretas
Germán Parga / FCB
Miguel Ruiz / FCB
Víctor Salgado / FCB
Jesús Spinola
Rafa Yanes
Touch Studio

ÍNDEX
L’Agrupació

04

Àrea Esportiva

10

Àrea de Formació
i Desenvolupament

20

Àrea Social

24

Àrea Institucional

30

Màrqueting
i Comunicació

37

Resumen / Abstract

39

L’AGRUPACIO

AGRUPACIÓ
		BARÇA
JUGADORS

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. La solidaritat entre
companys és el nostre valor més preuat.
D’una manera global, 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.
A nivell extern, 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 A. Escobar Yuste
Josep Franch Xargay
Josep Marcet Moreno
Julio Alberto Moreno Casas
Àngel Mur Ferrer
Josep Palau Busquets
Joan Puig Bombardó
Carles Rexach Cerdà
Albert Tomàs Sobrepera
Joan Vilà Bosch

La Sala Wembley de l’Estadi del FC Barcelona va acollir
l’Assemblea General Ordinària, que es va celebrar el dilluns 6 de
maig.La reunió va servir per aprovar l’informe de gestió de l’entitat
corresponent al 2012 i donar llum verda al pressupost i projectes
previstos per aquest 2013. El vicepresident de l’àrea econòmica,
Tente Sánchez, va donar detall als assistents del compte de
resultats del 2012 tant de l’Agrupació com de la Fundació Barça
Veterans, i va presentar el projecte de pressupost per a les dues
institucions per aquest 2013.
De la seva banda, el vicepresident de l’àrea esportiva, Josep
Moratalla, va detallar les activitats que va desenvolupar la seva
àrea al llarg de l’any passat, amb una referència especial a la
posada en marxa de l’equip de més de 55 anys. El directiu de
l’Àrea de Formació, Marco Escobar, va presentar el Pla de Formació
i el Pla d’Inserció Laboral que porta a terme el seu departament.
Finalment, Josep Marcet, directiu de l’àrea de Màrqueting, va
presentar les principals accions d’aquesta àrea.
El president de l’Agrupació, Ramon Alfonseda, va tancar
l’assemblea recordant el paper social que desenvolupa l’entitat a
favor de la qualitat de vida dels exjugadors del FC Barcelona, no
només a nivell econòmic, sinó també assistencial, formatiu i social.
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mASSA SOCIAL
L’Agrupació Barça Jugadors està formada per 1.021 associats, dels quals 587 són exfutbolistes de
qualsevol de les categories del FC Barcelona, 395 són simpatitzants i 39 són Penyes Carnet d’Or.

total de socis:
1.021 associats

ANY 2013

Llistat de Penyes Carnet d’Or de
l’Agrupació Barça Jugadors:
Agrupació de PB del Maresme
Gran PB Tarragona i Província
PB 5-0 Albacete
PB Arenys de Munt
PB Baix Camp
PB Begues
PB Bellpuig
PB Burjassot
PB Camprodon i Comarca
PB Castell – Platja d’Aro i S’agaró
PB El Palau d’Anglesola
PB El Perelló
PB El Tormo

PB
PB
PB
PB
PB
PB
PB
PB
PB
PB
PB
PB
PB

Gavanenca
Granollers
Joves de Ponent
L’Avenç
Lalín
Les Corts
Llubí
Maials
Malerreka
Manresa
Montserrat a Montferri
Orfeó Martinenc
Palamós

PB Perpinyà
PB Plana de Vic
PB Poble Nou
PB Priorat de Poboleda
PB Real Sitio
PB Sant Cugat del Vallès
PB Sant Feliu de Llobregat
PB Sant Hostafrancs 2009
PB Santa Coloma de Farners
PB Totana
PB Viladecans
PB Vila-Real
Penya Barça Ciutat de Lleida
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Nous socis de
l’Agrupació,
categoria exjugador,
durant el 2013:
Mª TERESA ANDREU GRAU
HARUNA BABANGIDA
JAVIER BACIERO AGRAZ
IGNACIO CAÑA PAVON
JUANJO CARRICONDO PÉREZ
RUBEN CASADO RAYO
IGNACIO CASTRO GARCIA
GLORIA COMAS TARRÉS
J. ANTONIO CUADRADO GARCÍA
CARLES CUADRAT XIQUES
CARLES DOMINGO PLADEVALL
ENRIQUE ESTEBARANZ LÓPEZ

Durant el 2013 hi va haver 46 altes de socis exjugadors del FC
Barcelona. Entre ells hi va haver 8 exjugadors del primer equip
i un grup d’11 integrants del primer equip femení del Club, que
va debutar el 1971 a les ordres d’Antoni Ramallets.

ANNA JAQUES VIDAL
HANSI KRANKL
NÚRIA LLANSÁ FERNÁNDEZ
JAUME LLAVERIA DANÉS
MIGUEL ÁNGEL LOZANO AYALA
JESÚS JULIAN LUCENDO HEREDIA
PABLO MARTÍNEZ ESTRELLA
GAIZKA MENDIETA
ÁNGEL MORENO GÓRRIZ
XAVI MORO LEON
Mª CARMEN NIETO LARROYA
ÒSCAR OLLÉS LLEONART

JORDI ESTEVE MELE
ALICIA ESTIVILL ROPERO
DAVID FRANQUÉ I CAPITA
JOSEP FREIXAS COSTA
JOSÉ ANTONIO GARCÍA ALONSO
DAVID GARCÍA HARO
JOSÉ Mª GARCÍA LAFUENTE
ALBERTO GARCÍA PÉREZ
MIQUEL GATIUS PLANA
PILAR GAZULLA MONTERO
NÚRIA GÓMEZ AMAT
RUBEN ITURBIDE NÚÑEZ

JUAN ANTONIO ORENES DELGADO
LOLITA ORTÍZ CASTAÑO
MANEL PICHARDO VILLALTA
CARLOS REXACH ITOIZ
ENRIQUE ROS FABREGAS
JOSEFA ROS VERDUGO
JOSEP MARIA RUÍZ MAESO
MARCIAL SERRANO DURÁN
XAVIER VILAJOANA EDUARDO
Mª LUISA VILASECA BLASI

Informació Econòmica
Una part considerable dels ingressos de l’Agrupació provenen de l’aportació voluntària de l’estructura de futbol
professional del FC Barcelona. Una part important dels integrants del primer equip, Barça B i Juvenil A fan una
aportació del 0,5% del seu salari a l’Agrupació. Gran part 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.
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INGRESSOS
APORTACIONS FBV
APORTACIONS SOCIS
APORTACIONS DIVERSES
PARTITS JUGATS
DIVERSOS

TOTAL

ingressos

220.000
62.186
3.000
73.019
62.336

2
2
2
2
2

DESPESES
ACTIVITATS
ADMINISTRACIÓ
DIVERSOS

420.541 3 TOTAL

depeses
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197.684 2
135.834 2
11.914 2

345.432 3

Excedent positiu 75.109 €
FUNDACIÓ BARÇA VETERANS

INGRESSOS
APORTACIONS FFCB-FCB
APORTACIONS 0,05%
ALTRES APORTACIONS
DIVERSOS

TOTAL

ingressos

243.640
548.200
18.028
30.353

2
2
2
2

DESPESES
APORTACIÓ ABJ
AJUTS ASSISTENCIALS
ACTIVITATS
ADMINISTRACIÓ
DIVERSOS
APORTACIÓ CAPITAL DOTACIONAL

840.221 3 TOTAL

depeses

Excedent positiu 160.595 €

Agrupació Barça Jugadors / Fundació Barça Veterans

220.000
254.312
108.498
89.115
2.799
0

2
2
2
2
2
2

679.626 3

L’AGRUPACIÓ

PATROCINADORS DE LA FUNDACIÓ
BARÇA VETERANS

COL·LABORADORS

EMPRESES AMIGUES DE LA FUNDACIÓ
BARÇA VETERANS
Associació Futlleida
TÜV Rheinland Ibérica
Josma Sport Gol 2000
Caisde Taller d’Arquitectura
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Els exjugadors del FC Barcelona continuem
suant la samarreta blaugrana. Ho fem en
les competicions estatals 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.

Futbol Indoor

L’APARADOR DE
LA LLIGA INDOOR
Un any més, l’equip d’exjugadors del FC Barcelona va prendre part en una nova edició de
la Lliga Indoor, una competició
de caràcter estatal que va reunir
els combinats de veterans dels
principals equips de la Lliga
Espanyola. Un torneig que en
l’edició del 2013 va comptar, a
més, amb la participació especial del FC Porto. El Celta de Vigo
va ser el campió del torneig.
Després de la fase de grups, on l’equip
de l’Agrupació va puntuar gràcies a les
victòries davant el Real Madrid i l’At.
Madrid, i a l’empat amb el València, el
combinat blaugrana va jugar a Portugal
davant del FC Porto. L’equip va perdre
(13-10) en un partit molt igualat,
però on els portuguesos van tenir més
concreció davant la porteria blaugrana,
especialment a la segona part.
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ÀREA
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AL TORNEIG INTERNACIONAL
DE DUBAI
L’Agrupació va participar, per tercer any consecutiu, al Torneig
Internacional de Dubai, organitzat a principis del mes de juliol pel
World Trade Center d’aquest emirat àrab.
En aquest campionat de futbol indoor hi van participar els equips d’exjugadors del FC
Barcelona, Real Madrid, AS Roma, FC Porto i les seleccions de veterans del Marroc,
Dubai, Algèria i Egipte. El combinat blaugrana va cedir davant Egipte a les semifinals
del torneig, que va acabar guanyant l’AS Roma.
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partits destacats
Presents en el
centenari de 5
clubs catalans

Victòria sobre els
veterans de França
L’equip de l’Agrupació va guanyar (1-2) la selecció francesa de veterans en un partit
que es va jugar el mes de maig a Nimes (França). El partit va reunir un bon nombre
d’exjugadors blaugrana com Michael Reiziger, Robert Fernández, Víctor Muñoz o Santi
Ezquerro, que van oferir un gran espectacle de futbol, en un esdeveniment marcat per
la pluja i per la coincidència amb les Fires de Nimes, una de les més concorregudes
de la zona. Els gols blaugrana els van fer Arpón i Mingo.

Torneig
Internacional de
Palamós

Partit
d’homenatge a
Felix Palomares

L’Agrupació Barça Jugadors va jugar el
mes de juny el Torneig Internacional de
Palamós, amb els equips d’exjugadors
del Real Madrid, Spartak de Moscou i
Dynamo de Kiev. El combinat blaugrana va quedar tercer, després de vèncer
l’Spartak per 2 a 1, amb gols de Reiziger
i Sergi Pérez. El torneig es va disputar al
Nou Municipal de Palamós i va suposar
la culminació d’una setmana d’activitats esportives en què hi van participar
esportistes semiprofessionals procedents
de Rússia.

La localitat del Campello, a Alacant, va
organitzar a finals de juny un partit homenatge a un dels seus fills més il·lustres,
Felix Palomares, que va jugar al primer
equip del Barça la temporada 1978-79.
La festa va comptar amb la participació
de l’equip de l’Agrupació, que va jugar un
partit amb els veterans del FC Campello.
Entre els jugadors convocats per aquell
partit, també hi van ser tres que havien coincidit amb Palomares al vestidor
blaugrana: Pepito Ramos, Joan Estella i
Miquel Corominas.
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Amb l’objectiu de sumar-se a les celebracions
dels clubs catalans que arriben als 100 anys
de vida, l’equip de l’Agrupació va participar
en 5 partits commemoratius al llarg del 2013.
El combinat de veterans del Barça va jugar
el partit del centenari de l’EC Granollers, club
d’on han sorgit jugadors del Barça com Sergi
Barjuan, Gerard López, Ramon Alfonseda o
Joan Vilà. L’Agrupació també va ser present
als aniversaris del CE Berga, CE Vendrell, UE 
Castellbisbal i el CF Caldes. En aquest últim el
club hi va jugar fins el 2013 el també membre
de l’Agrupació, Miguel Angel Lozano.

Amb les penyes
barcelonistes de
Castella - La Manxa
Més de 80 penyes barcelonistes de Castella - La Manxa van assistir a la 8a. Trobada
organitzada a la localitat de Pedro Muñoz.
Un dels plats forts d’aquest esdeveniment va
ser un partit de veterans entre l’Agrupació
Barça Jugadors i l’equip local, l’At. Pedro
Muñoz, a benefici de l’Associació contra
l’Alzheimer i l’Associació Nuevos Horizontes.
Lobo Carrasco, Robert Fernández i Quique
Estebaranz van ser alguns dels jugadors que
van formar part de l’equip de l’Agrupació.

ÀREA
ESPORTIVA
Amistós amb
els veterans
del Galatasaray
El mes de setembre, l’equip d’exjugadors
del FC Barcelona i els veterans del Galatasaray van disputar un partit amistós dissabte passat a Istanbul. El partit, que va
acabar amb la victòria de l’equip local per
la mínima (1-0), va servir per estrènyer
relacions amb l’associació d’exjugadors de
l’equip turc. L’amistós es va jugar al mateix
Türk Telekom Arena Stadium abans del
partit de lliga que va disputar el primer
equip del Galatasaray contra el Rizespor.
A banda de l’expedició que va viatjar des
de Barcelona encapçalada pels directius
Josep Moratalla, Josep Palau i Joan Vilà,
també hi va participar Gica Hagi, exjugador dels dos equips. Amb el grup també
hi van coincidir dos exjugadors blaugrana
més, Gica Popescu i Rustu.

Partits entre
veterans del Barça
El Miniestadi va acollir el dia de Nadal la
tradicional matinal de partits de veterans
del Barça. Més de 120 exjugadors es
van trobar en aquesta cita tradicional de
l’Agrupació en què, tot i el fred, el futbol
i el bon humor van ser els protagonistes.
L’últim dels tres partits va reunir un grapat d’exjugadors del Club que han jugat
a primera o segona divisió. El president
de l’Agrupació, Ramon Alfonseda, i el

vicepresident esportiu, Josep Moratalla,
van presenciar els partits, així com també
exjugadors com Josep Maria Fusté o Pau
Garcia Castany.
D’altra banda, per celebrar el final de
temporada, es van celebrar uns partits
entre exjugadors al mateix Camp Nou,
amb un posterior sopar per a tots els
participants.
En el marc de la posada en marxa de
l’equip +55 de l’Agrupació, format per
exjugadors més grans de 55 anys, des de
l’Àrea Esportiva va iniciar l’organització
de partits socials, que el 2013 es van
celebrar a Taradell i Sant Joan de les
Abadesses.

Gols solidaris per
La Marató de TV3
Un any més, el partit de La Marató,
disputat el 15 de desembre, va convocar
un bon nombre de famosos i esportistes,
entre els que hi havia un grup d’exjugadors del FC Barcelona. Tot plegat amb
l’objectiu de recaptar fons combatre les
malalties neurodegeneratives. Jaume
Huguet, Julio Salinas, Guillermo Amor,
Víctor Muñoz, Albert Luque, Jesús M.
Angoy, Gerard López, Robert Fernández
i Andoni Zubizarreta són els exjugadors
del Club que van participar en aquest
amistós, que va acabar amb empat a 3
gols. Carles Rexach i Pere Gratacòs van
entrenar un dels equips.
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Partits i resultats
61 Partits jugats
41 Partits guanyats
9 Partits empatats
11 Partits perduts
287 Gols a favor
160 Gols en contra

5 de gener

11 de maig

CE Europa 1 – Barça Jugadors 2

Castellbisbal 0 – Barça
Jugadors 4

Gols de Gerard i Molina.
24 de febrer
Veterans PB Anguera 5 – Barça
Jugadors 3

Gols d’Ezquerro, Mingo, Retuerto i
Vilches.
18 de maig

Gols de Begueria, Navarro Codina i
A.Escobar.

Nimes 1 – Barça Jugadors 2

15 de març

24 de maig

Barça Jugadors 9 – Cardiff 0

Barça Jugadors 6 – Maccabi Tel
Aviv 3

Gols de Fuentes (2), Mingo, Molina,
Vilches, Blanquera, Tomàs, Geli i
Rácano.

Gols d’Arpón i Mingo.

Gols de S.Pérez (2), Vinyals, Rexach II,
Rácano i Vilches.

24 de març

26 de maig

Sitges 0 – Barça Jugadors 3

Berga 2 – Barça Jugadors 7

Gols de Guijo, Torcal i Kocsis.

Gols de Rácano (4) i Fuentes (3).

5 d’abril

13 de juny

Barça Jugadors 2 – Boston
Braves 0

Torneig Internacional de
Palamós

Gols de Molina (2).

Barça Jugadors 1 – Real Madrid 5

21 d’abril

Spartak de Moscou 1 – Barça
Jugadors 2

Torroella 3 – Barça Jugadors 2

Gols de Reiziger i S. Pérez

Gols de Barrado i Verdú.
21 de juny
28 d’abril

Barça Jugadors 12 – Suïssa 0

UB Catalònia 0 – Barça
Jugadors 1

Gols de Rácano (4), S. Pérez (4),
Delgado, Zamora, Chavarría i Guzmán.

Gol de Rengel.
22 de juny
10-11 de maig

Campello 1 – Barça Jugadors 4

Torneig de Veterans a Santa 
Susanna

Gols de Delgado, Fuentes, Vilches i
Rácano.

Final: Barça Jugadors 2 – Team
Albion de Canadà 0

29 de juny
CE Pallejà 6 – Barça Jugadors 2
Gols de Marco A. Escobar.
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29 de juny

17 d’agost

Pedro Muñoz 2 – Barça
Jugadors 3

Planoles 0 – Barça Jugadors 8

Gols de Q.Estebaranz, Carrasco i Molina.

Gols de Molina (3), Fuentes (3), Orti i
Escobar.

29 de juny

25 d’agost

CFS Montsant 4 – Barça
Jugadors 5

Roda de Barà 3 – Barça
Jugadors 6

Gols de Bravo (2), Navarro, Sangenís i
Celdrán.

Gols de Fuentes i Molina (4).
14 de setembre

30 de juny
EC Granollers 1 – Barça
Jugadors 3
Gols de Gerard i Vilches (2).

Sant Roc d’Olot 4 – Barça
Jugadors 12
Gols de Vilajoana (3), Castaño (3),
Zamora, Hidalgo (2), Kocsis, Cristian i
Sala.

6 de juliol
Vendrell 1 – Barça Jugadors 10

21 de setembre

Gols de Fuentes (3), Molina (2), Amor,
Escobar, Delgado i Rexach II.

Caldes de Montbui 0 – Barça
Jugadors 5
Gols de Miguel Angel, Rexach II, Mingo
i Rácano.

6 de juliol
PB Navàs 0 – Barça Jugadors 1
Gol de Torcal.

28 de setembre
Galatasaray 1 – Barça Jugadors 0

13 de juliol
Horta 0 – Barça Jugadors 5
Gols de Fuentes (3) i Molina (2).
27 de juliol
Artesa de Segre 2 – Barça
Jugadors 2
Gols de Sala i Cata.

20 d’octubre
Banyoles 1 – Barça Jugadors 3
Gols de Molina (2) i Vilches.
7 de novembre
Torneig CP Lledoners
Final: CP Lledoners 4 – Barça
Jugadors 2

10 d’agost
Bellver 5 - Barça Jugadors 4
Gols de Molina.
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equip tècnic i jugadors
EQUIP TÈCNIC

Entrenadors	
Josep Palau
Xavier M. Villena
Josep Ramírez “Lico”
Xavi Sin
Delegats
Magí Civantos
Esteve Masferrer
Paco Gómez

Metges
Ignasi Grifé
Miquel Pallarès
FISIOTERAPEUTES
Joan Boneu
Xavier Priego
ENCARREGATS DE MATERIAL
Miky Fernández
Enric Castellà

jugadors
LUIS CARLOS AGUAYO
JORDI AGUILAR
M. ALBERT
PERE ALEIX
GUILLERMO AMOR
JESÚS M. ANGOY
JOSEP LLUÍS AROCA
OSCAR ARPÓN
RAFAEL ARUMÍ
CRISTÓBAL BAÑOS
FELIX BARRADO
GENÍS BASSAS
RAMON BEA
JOAN BEGUERIA
FRANCESC BEL
JOAN BLANQUERA
CARLES BONEU
JAVI BOTELLA
CRISTÓBAL BRAVO
ANSELMO BUJARDÓN
FRANCESC CAIRÓ
RAFAEL CAMPOS
ALBERT CAÑAGUERAL
GREGORIO CAPARRÓS
QUIQUE CÁRCEL
MANEL CARMONA
FRANCISCO CARRASCO
JUAN CARLOS CARRERAS
JOAN CASASSAS
FRANCISCO CASTAÑO
ENRIC CASTELLÀ
JOAN CASTILLO
PAU CELDRÁN
JOAN CELDRÁN
SERGI CHAVARRÍA
MAGÍ CIVANTOS
ALBERT CLARÀ
MIQUEL COROMINAS
COSTA
JOSÉ ANTONIO CUADRADO
CARLES CUADRAT
RAMON DE QUINTANA
JAVI DELGADO
JOSÉ DÍAZ “CATA”
MARTÍ DOMÈNECH “MARTINET”
JOSEP DOMÍNGEZ
CARLES DOMINGO “MINGO”
FRANCISCO JAVIER DOZ

JORDI DURÀ
JAVIER ENRÍQUEZ
MARCO A. ESCOBAR
ALBERT ESCOBAR
EUGENI ESCOLÀ
QUIQUE ESTEBARANZ
JOAN ESTELLA
LLUÍS ESTEVE
SANTI EZQUERRO
ROBERT FERNÁNDEZ
IVAN FERNÁNDEZ
JOSÉ RAFAEL FERNÁNDEZ
MIQUEL ÀNGEL FERNÁNDEZ 
“MIKI”
MIGUEL A. FERNÁNDEZ SOPENA
ANDREU FERRÉS
JOSEP LL. FLORES
DAVID FORCAT
JOSEP FORTANET
ESTEVE FRADERA
FRANCESC FRAMIS
JOSEP FRANCH
DAVID FRANQUÉ
FREIXAS
DAVID FUENTES
A. GARCIA
RAMON GARCIA
PAU GARCIA CASTANY
DAVID GARCIA
JOAN GARCIA ORTI
DELFÍ GELI
JOSEP LL. GENOVART
JON ANDONI GOIKOETXEA
PACO GÓMEZ FRANCO
DÍDAC GONZÁLEZ
IGNASI GRIFÉ
JOSÉ GUIJO
MIGUEL GUZMÁN
ISIDORO HERNÁNDEZ
EDUARDO HERNÁNDEZ
JOAN CARLES HIDALGO
JULIO IGLESIAS
SANDOR KOCSIS
EMETERIO LEAL
PEDRO LEO
JAUME LLOPIS
GERARD LÓPEZ
MIGUEL ÁNGEL LOZANO

ALBERT LUQUE
ALBERT MÁIQUEZ
JOSEP MALDONADO
ANTONIO MANUEL TAMAYO
PITO MARCET
JORDI  MARCO
GUSTAVO MARÍN
QUIQUE MARTÍN
CHRISTIAN MARTÍNEZ
ESTEVE MASFERRER
GABRIEL MASFURROLL
RAMON MATEU
JAUME MATEU GIRALT
JORDI MEDINA
SALVADOR MIRACLE
JAVI MOLINA
ESTEVE MONER
PERE VALENTÍ MORA
JUAN CARLOS MORENO
XAVIER MORERA
XAVI MORO
VÍCTOR MUÑOZ
JUAN CARLOS MURGUI
VICENS NAVARRO
JOSEP NAVARRO
FERRAN NAVARRO
PACO NIETO
JOSEP M. NOGUÉS
ISAAC OBREGÓN
OSCAR OLLÉS
JUAN ANTONIO ORENES
FELIP ORTIZ
JONATHAN ORTUÑO
JOSEP PALAU
MIQUEL PALLARÈS
FELIX PALOMARES
MIGUEL PARRADO
PEDRO PEÑA
SERGI PÉREZ
MIGUEL PÉREZ
JOSÉ PÉREZ HUMANES
MANEL PIEDRA
ANTONI PINILLA
GICA POPESCU
XAVIER PRIEGO
SERGI  RÁCANO
RUPERT RAFEL
JOSEP RAMÍREZ “LICO”
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PEPITO RAMOS
JORDI REBOLLO
JOAN REIG
MICHAEL REIZIGER
ALFONS RENGEL
MIGUEL RETUERTO
CARLES REXACH II
OSCAR RODÓN
JOSEP RODRÍGUEZ “RODRI”
JOSEP ROS
ANTONI RUIZ
EUSEBIO SACRISTÁN
IÑAKI SÁEZ
ENRIC SALA ENFEDAQUE
RAMON SALUD
QUIQUE SALVADOR CALATAYUD
PERE SÁNCHEZ 
JOSEP SÁNCHEZ CALVERAS
XAVIER SÁNCHEZ JARA
MIQUEL SANGENÍS
PABLO SANS
JOSEP SANTIAGO
PERE SEGARRA
TONI SEGON
JOSÉ F. SEGURA ROCA
MARCIAL SERRANO
ANDRÉS SIMS SZEGEDI
JAVIER SIN ARRIBAS
ROBERT SUBIRÓN
ANTONIO TAMAYO
PAU TEJEDA
JOSÉ TÉLLEZ
ALBERT TOMÀS
JORDI TORCAL
FLORENCI TORO
DANIEL TUSET
FELIPE UCLES
ANTONIO VAL
PEDRO VÉLEZ
RAMON VENTURA
FRANCESC VERDÚ
DANIEL VICENT
XAVIER VILAJOANA
XAVIER VILCHES
JOSEP VILLARROYA
XAVIER M. VILLENA
JORDI VINYALS
MARCOS ZAMORA

ÀREA
ESPORTIVA
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ÀREA DE
FORMACIÓ
I DESENVOLUPAMENT
AGRUPACIÓ
		BARÇA
JUGADORS

Volem acompanyar l’exjugador del
FC Barcelona en l’increment de les seves
competències, conscients dels nous reptes
que es plantegen en la transició professional
des de la carrera esportiva. Per a tots ells
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.
També tenen a la seva disposició un servei
d’orientació professional i una borsa de
treball que també està obert als seus
familiars directes.

ÀREA FORMACIÓ 2013
Més de 170 alumnes als
cursos de l’Agrupació
L’Agrupació Barça Jugadors, a través de la Fundació Barça Veterans, va doblar al llarg del 2013
l’oferta de cursos adreçats exfutbolistes del FC Barcelona. El Pla de Formació de l’any va incorporar
accions especialitzades i una plataforma e-learning.
L’Àrea de Formació i Desenvolupament, conscient de la creixent demanda de formació entre el col·lectiu de jugadors i exjugadors del
FC Barcelona,  va programar per aquest any 12 cursos relacionats amb matèries generals (anglès, català, ofimàtica...) amb d’altres
més específiques de la temàtica esportiva (monitor esportiu o scouting). Com a novetat del 2013 es va posar en marxa una plataforma e-learning per afavorir l’accés a aquests i d’altres cursos als exjugadors que viuen lluny de Barcelona i tenen dificultats per
assistir a les classes presencials. 40 alumnes van seguir alguns dels cursos d’aquesta plataforma. El grau de satisfacció de tots els
participants a les accions del departament va ser d’un 4,55 sobre 5.

Al mes de febrer es va fer l’acte de
lliurament dels certificats dels cursos
programats a l’últim trimestre del 2012.
Així, es van lliurar els carnets de Monitor Esportiu, atorgats per la Federació
Espanyola de Futbol, i els certificats
dels cursos de Introducció a la Gestió
Comptable, Tècniques de Presentació en
Públic i ADN Barça.

Curs

N.Alumnes

ADN Barça
Gestió de conflictes
esportius
Ús del vídeo a l’esport
Scouting I
Bases nutricionals
Finances per a no
financers
Sóc la meva pròpia
marca
Gestió de les emocions
Català
Anglès I
Anglès II
Ofimàtica
Formació on-line

14
10

9
5
10
9
11
40

Total alumnes

173

16
10
9
17
7
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ÀREA DE FORMACIÓ I
DESENVOLUPAMENT

Servei de
Borsa de
Treball
Al mes de setembre es va posar
en marxa el nou servei de Borsa
de Treball, amb una nova estructura i funcionament. Està adreçat
a tots els exfutbolistes del FC
Barcelona i també als seus familiars directes.
En els tres primers mesos de funcionament,
21 persones es van apuntar a la Borsa de
Treball de l’ABJ, entre exjugadors i familiars.
En acabar l’any s’havien assolit 3 insercions
laborals.
A més, hi va haver 8 empreses interessades
en col·laborar amb aquest servei i van presentar ofertes concretes per als membres de
l’entitat. Des del departament també es va
col·laborar en la gestió d’ofertes existents en
altres canals. D’altra banda, es va enviar una
proposta de col·laboració laboral-esportiva a
40 clubs de Catalunya.
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L’Agrupació és una entitat viva, amb constant
activitat. Pels exjugadors del Barça, 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. Un calendari
d’activitats d’oci i lleure garanteix que cada
mes hi hagi activitats lúdiques, culturals i
gastronòmiques.
Els socis de l’Agrupació compten amb
una seu social situada al mateix Estadi,
reformada durant el 2013 amb l’objectiu de
convertir-la en un espai de relació i trobada
dels associats. La cartera de serveis al soci
de l’Agrupació es completa amb un programa
d’avantatges comercials, exclusives per als
socis de l’Agrupació.

12a. TROBADA JUGADORS
FC BARCELONA
250 PARTICIPANTS A
LA 12a TROBADA
La localitat d’Almacelles (Segrià) va acollir el dissabte 8 de juny la 12a Trobada de Jugadors del FC
Barcelona, en què van participar 150 exjugadors del Barça i els seus acompanyants. En total, 250
persones que van omplir la jornada de barcelonisme i història. Entre els participants, Xavier Sánchez
Jara, fill d’aquesta localitat i amfitrió de la festa.

A més de Sánchez Jara, la Trobada també va servir per retre
reconeixement als membres de l’Agrupació nascuts o residents al
Segrià, i que van assistir als actes: Rafael Arumí, David Franqué
i Joan Ramon Puig Solsona. Tots ells van rebre l’escultura de la
Samarra Blaugrana.
Durant el matí es van fer quatre partits al municipal d’Almacelles,
protagonitzats per exjugadors del Barça de diferents generacions
i categories. En els últims partits també hi van participar alguns
veterans de l’EFAC Almacelles, el club local on encara juga
Sánchez Jara. Prebenjamins i benjamins del club també van jugar
un partit d’exhibició, just abans del xut d’honor de la Trobada,
protagonitzat per l’alcalde, Josep Ibarz, la regidora d’Esports,
Montse Noró, el president de l’Agrupació, Ramon Alfonseda, i un
dels capitans de la història del Barça, José A. Zaldúa.
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L’exjugador
Xavier Sánchez
Jara, nascut a
Almacelles, va ser
l’amfitrió de la
Trobada.
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Sopar Anual
Un sopar anual carregat
de llegendes
L’Agrupació Barça Jugadors va
celebrar a finals de novembre el
Sopar Anual, una festa presidida
per l’alcalde de Barcelona, Xavier
Trias, i el President del FC Barcelona, Sandro Rosell, i on s’hi
van reunir més de 400 persones,
entre les que hi havia un bon
grapat d’exjugadors del primer
del Club, com Luis Suárez. El
jugador gallec es va reunir amb
altres llegendes blaugranes, com
Ferran Olivella, Víctor Muñoz,
Isidre Flotats o Carles Rexach.
Tant l’Agrupació com el Club van
aprofitar el sopar per anunciar
un nou impuls a la pervivència
de la memòria històrica al recinte de l’Estadi.

El president de l’Agrupació, Ramon
Alfonseda, va anunciar la construcció
d’un monument a tots els jugadors del FC
Barcelona, un encàrrec que l’entitat ha fet
a l’escultura olotina Rosa Serra i que serà
una realitat al llarg de l’any que ve a la
plaça creada davant les oficines de l’Àrea
Social del Club. De la seva banda, Sandro
Rosell va anunciar que en un futur les
boques de l’estadi lluiran els noms de les
llegendes del Barça. El President blaugrana va concretar que aquesta mesura
es portarà a terme en el futur Camp Nou,
tant si es tracta d’una remodelació de
l’estadi actual o com d’un nou camp.
A la part final de l’acte, presentat pel
periodista Bernat Soler, es van lliurar les
medalles als exjugadors que han arribat a
jugar 25, 50 o 100 partits amb els equips
de veterans. També es va lliurar la Samarra Blaugurana a Josep Palau, per haver
arribat a jugar 500 partits. La va rebre de
mans de Josep Maria Fusté. L’actor Joan
Pera va posar el punt final a la festa amb
una actuació que va arrencar les rialles
dels assistents.
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Activitats i serveis
per als socis
80 participants a la
Folga 65 de Sitges
La Folga 65, organitzada un any més per la
Fundació Barça Veterans, va reunir a finals de
maig a Sitges una quarantena d’exjugadors del
primer equip del Barça més grans de 65 anys,
en un esdeveniment que ja s’ha convertit en una
activitat de referència de l’entitat. Exjugadors
com Josep Fusté, Carles Rexach o José Antonio
Zaldúa no van faltar a la cita. En aquesta ocasió,
Sitges va ser la localitat escollida per la Fundació
per reunir antics companys de vestidor i diferents generacions: Josep Seguer, Martí Vergés,
Justo Tejada, Pere Valentí Mora, Rifé, Eladi o
Palau. Al llarg del cap de setmana van participar
a diferents activitats lúdiques, com una visita a
les Bodegues Torres o un sopar de gala.

Sortides culturals
Una de les novetats de l’oferta social del 2013
va ser la programació de quatre activitats culturals. Es van organitzar dues sortides al teatre,
per veure els espectacles “No estoy muerto,
estoy en el Apolo”, de Pedro Ruiz (23 de gener), i “La cena de los idiotas” (20 de juny) , en
el mateix escenari barceloní. En tots dos casos
l’activitat va incloure una trobada exclusiva amb
els actors. D’altra banda, es va proposar una
ruta pel barri Gòtic i també una visita guiada al
Palau de la Música Catalana.

Sortides de lleure
Al llarg del 2013 es van organitzar diferents sortides de lleure, com la Cargolada que es va fer el
mes de febrer, o una calçotada a la primavera.
També es va organitzar una visita al Museu de
Reus seguida d’una xatonada a la localitat de
Sitges. Cadascuna d’aquestes activitats van
comptar amb la participació d’un centenar de
socis i simpatitzants de l’Agrupació.
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Viatge a Verona
Del Camp Nou a la plaça de San Marco.
Una cinquantena de membres de l’Agrupació va participar al viatge a Verona i Venècia
que va organitzar la comissió d’Oci i Lleure.
El plat fort del viatge va ser l’assistència a
l’opera Aïda, que es va representar a l’Arena
de Verona amb el segell de la Fura dels
Baus. La sortida es va completar amb una
indispensable visita a Venècia, on els viatgers van fer-se una foto d’equip a la plaça de
San Marco abans de pujar a les gòndoles.

Nou programa
d’avantatges
comercials pels
membres de l’ABJ

Amb l’objectiu de donar un valor afegit al carnet de l’ABJ i de fidelitzar els membres
amb nous serveis, a finals del 2013 es va posar en marxa un programa d’avantatges
comercials. Fins a 22 propostes concretes proporcionades pels mateixos socis són
les que van servir per donar el tret de sortida al nou programa, sota el lema “Tots
junts fem el millor equip”. Es tractava d’un conjunt d’ofertes comercials que es van
anar ampliant al llarg dels mesos, referides especialment a les àrees d’oci i lleure,
salut i benestar. El catàleg d’avantatges comercials es va completar amb altres
activitats complementàries, com una sessió d’oftalmologia en què es va oferir una
revisió gratuïta de la vista i l’oïda.
D’altra banda, tots els membres de l’ABJ van poder gaudir de l’espectacle del Barça
B al Miniestadi. Al llarg del 2013 el FC Barcelona, a través de l’Agrupació, va facilitar
6.851 invitacions per poder veure els partits del filial a casa.

Altres activitats
per als socis
La seu de l’Agrupació és l’entorn perfecte
per diferents actes de l’entorn barcelonista,
sobretot els que fan referència a la història
del Club. Al 2013 es van presentar dos
llibres amb molt èxit de públic, fet que
demostra l’interès que desperta el passat
del Club. Un d’ells va ser Paulino, el primer
crac de la història del Barça, escrit per
Pedro Valero i Ángel Iturriaga, centrat en la
mítica figura de Paulino Alcántara.
A la seu de l’ABJ també s’hi va presentar
el llibre del periodista Roberto Martínez,
Barçargentinos, que feia un repàs als més
de 30 jugadors i entrenadors argentins de
la història del Club, des de Sagi Barba al
Torito Zuviría i Messi.
Finalment, i en un àmbit més acadèmic,
el professor de IESE, Jaume Llopis va
presentar el seu últim llibre, Qué hacen los
buenos directivos, i el metge i exjugador del
Club, Miquel Pallarès, va fer una conferència sobre la importància de les emocions.
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Els exjugadors del FC Barcelona mantenim
el lligam amb el nostre Club a través de
l’Agrupació Barça Jugadors. La nostra
entitat està present a les principals
activitats institucional del Club i de la seva
Fundació, amb una atenció especial als actes
organitzats per les Penyes Barcelonistes.
A més, a l’Agrupació comptem amb
iniciatives pròpies amb l’objectiu de
transmetre a la societat els valors que hem
adquirit en la nostra etapa futbolística. En
són un exemple iniciatives com l’Enganxa’t a
l’esport, un programa de xerrades destinades
a joves esportistes sobre esport i prevenció de
conductes de risc.

1r. Homenatge
Barça Veterans
Homenatge emotiu a dues llegendes del
FC Barcelona, Josep Seguer i Antoni Ramallets
Els exjugadors del FC Barcelona, Antoni Ramallets i Josep Seguer, van rebre el reconeixement del
barcelonisme en un acte institucional organitzat pel FC Barcelona i l’Agrupació Barça Jugadors el
mes d’abril. Ramallets, que no va poder assistir a l’acte, va agrair el gest en un vídeo enregistrat
aquell mateix dia. Seguer va estar acompanyat de la seva família i nombrosos excompanys dels
dos jugadors no van faltar a l’homenatge.

El periodista Pere Escobar va
conduir l’acte, davant d’una
Sala París plena d’exjugadors
del Club, directius, membres
de l’Agrupació i socis de l’entitat que no es van voler perdre
l’homenatge a dues de les
llegendes vives del Club. A la
tertúlia que va centrar l’acte hi
van participar els exjugadors
Luis Suárez, Ferran Olivella,
Josep Maria Fusté, Robert
Fernández, Salvador Sadurní i
Carme Nieto.

Directius, exdirigents i
exjugadors del FC Barcelona
van assistir a l’Homenatge
Barça Veterans.
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Malgrat no poder assistir-hi
a causa d’una bronquitis,
aquell matí Antoni Ramallets
va rebre la visita de Sandro
Rosell i Ramon Alfonseda
al seu domicili de Sant Joan
de Mediona. El 30 de juliol
següent Ramallets va morir a
causa d’una complicació en el
seu estat de salut. Josep Seguer, que també vivia en una
situació de salut delicada, va
morir el 2 de gener de 2014.

ENGANXA’T
A L’ESPORT

ÀREA
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Transmetent valors
als més joves
El programa Enganxa’t a l’esport,
posat en marxa el 2006, té l’objectiu de fomentar la pràctica de
l’esport com a factor de protecció davant les conductes de risc,
especialment entre els més joves.
Gràcies al suport de l’Agència de
Salut Pública de Catalunya, l’Obra
Social La Caixa i la Fundació Esportsalus, la jornada va visitar les
localitats de Vilafranca del Penedès, Salou, Sant Celoni Alcarràs.
Els exjugadors del FC Barcelona, Lobo Carrasco i Eusebio Sacristán, van ser els encarregats
de compartir la seva experiència amb un els
joves esportistes dels clubs de futbol d’aquestes
localitats. Amb ells van parlar d’aspectes de
l’esport com la tolerància a la frustració i que
estan molt vinculats a donar recursos als infants
per poder prevenir conductes de risc posteriors
com el consum de drogues.

A partir de l’acord de col·laboració amb
l’empresa Futlleida, l’Agrupació va implicar-se en el projecte Educaesport, desenvolupat a la ciutat de Lleida i que té com
a objectiu la integració d’infants en risc
d’exclusió social a través de les activitats
esportives i educatives. Dos exjugadors
blaugrana, Antoni Pinilla i Xavier Sánchez
Jara, van reflexionar al voltant de l’esforç i
de les dificultats que es van trobar en les
seves carreres esportives.

D’altra banda, Gerard López va participar
en una xerrada organitzada a Granollers,
la seva localitat natal, per explicar la seva
experiència als alumnes de l’escola Salvador
Llobet. L’exjugador del FC Barcelona va reconèixer que el fet d’haver estudiat idiomes
li havia obert moltes portes i li havia permès
conèixer a fons noves realitats.
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ACTIVITATS PRÒPIES
Visites a infants i gent
gran
Un any més, l’Agrupació Barça Jugadors va participar en visites de caràcter solidari a centres
residencials per a menors i a residències de gent
gran al voltant de Nadal. Una trentena de membres de l’entitat van compartit les seves experiències amb infants i joves i també amb usuaris
d’una centre sociosanitari de Barcelona.

Un grup de residents de la Masia, les integrants de l’equip de
futbol femení i una representació de l’Agrupació Barça Jugadors
i veterans del bàsquet van repartir més de 450 regals de marxandatge del FC Barcelona entre els infants i joves d’entre 1 i 18
anys que viuen en diversos centres CRAE (Centre Residencial
d’Acció Educativa) de Barcelona.
D’altra banda, un grup d’exjugadors del FC Barcelona va participar en la visita a un centre sociosanitari de Hestia Alliance,
empresa col·laboradora de la Fundació Barça Veterans. En
aquesta ocasió, un centenar d’usuaris del Centre Sociosanitari
Palau, de Barcelona a l’acte van veure un vídeo sobre les gestes
protagonitzades pels jugadors del Barça al llarg de la història. I
seguidament van poder escoltar les anècdotes i vivències d’una
quinzena de veterans.

Representació a
Espanya i Europa
El directiu de l’Agrupació, Joaquim Hernández, va representar l’entitat a l’assemblea anual
de la Federació Espanyola de
Futbolistes Veterans (FEAFV)
que es va fer a Madrid el
mes de setembre. Aquesta
federació agrupa les associacions d’exfutbolistes de clubs
espanyols de primera i segona
divisió. D’altra banda, l’Agrupació ha continuat formant
part de la Federació Europea
d’Associacions d’Exjugadors
de Futbol, l’EFPA.
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fent barcelonisme
Al costat del FC
Barcelona i les
Penyes
Durant el 2013 l’activitat institucional de
l’Agrupació va créixer d’una manera molt
especial pel que fa a la col·laboració en
els actes organitzats per les Penyes Barcelonistes. Fins a 81 actes van comptar amb
la presència d’exjugadors representant
l’Agrupació, una xifra que doblava la representació de l’any anterior i que demostra no només el compromís del col·lectiu
de veterans sinó la importància que els
atorguen les penyes mateixes al sol·licitar
la seva presència. La relació cada vegada
més estreta entre el Club i l’Agrupació
queda manifesta en la inclusió de la figura
del president de l’Agrupació en el patronat
de la Fundació FC Barcelona i en la participació d’exjugadors en nombrosos actes
institucionals del Club.

Principals aniversaris
i Trobades
55 aniversari de la PB
Poblenou
50 aniversari de la PB
Olesa de Montserrat
40 aniversari de la PB
Sant Celoni
40 aniversari de la PB
Torelló
30 aniversari de la PB
Barberà del Vallès
30 aniversari de la PB
Villal-Barça
25 aniversari de la PB
Saragossa
25 aniversari de la PB
Casasimarro
25 aniversari de la PB
Benicarló
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Trobada de Penyes
Barcelonistes de la
Ribera d’Ebre, la Terra
Alta i el Priorat
Trobada de Penyes
Barcelonistes de Lleida
Sud
Trobada de Penyes
Barcelonistes de Huelva
Trobada de Penyes
Barcelonistes de
Navarra
Trobada de Penyes
Barcelonistes de
Còrdova
Trobada de Penyes
Barcelonistes de
València i la Marina Alta i
25 aniversari de la PB La
Safor

Altres Penyes amb
presència de l’Agrupació
Federació de Penyes
Barcelonistes del
Barcelonès Est
PB A Bella Otero
PB Alforja
PB Antoni Camps
PB Bagà
PB Bella Otero
PB Campins
PB Can Conesa
PB Cunit
PB El Papiol
PB Gata de Gorgos
PB Gavanenca
PB Igualada
PB Iniesta 24

25 aniversari de la PB
Sant Vicent del Raspeig

Trobada de Penyes
Barcelonistes de l’Anoia,
el Penedès i el Garraf

20 aniversari de la PB
Alañiz

Inauguracions

20 aniversari de la PB
Calafell

Inauguració de la PB
Prat Potablava

20 aniversari de la PB
Sant Jordi

Inauguració de la PB
Pomar de Cinca

PB Olot

20 aniversari de la PB
Premià de Dalt

Inauguració de la PB Sils

PB Palau-solità i
Plegamans

15 aniversari de la
Ciberpenya Andorra
Trobada de Penyes
Barcelonistes d’Euskadi
Trobada de Penyes
Barcelonistes Tarragona
Nord

Inauguració de la PB
Manolo Ontiveros
Inauguració de la PB
Xerallo
Inauguració de la Barça
Fan Club de Bucarest
Inauguració de la PB
Badia del Vallès

Trobada de Penyes
Barcelonistes de Girona

Inauguració de la PB
Garraf

Trobada de Penyes
Barcelonistes de
Castelló i 50 aniversari
de la PB Castelló

Inauguració de la PB
Ablitas

Trobada de Penyes
Barcelonistes de Galícia
i 25 aniversari de la PB
do Carbañillo
Trobada de Penyes
Barcelonistes del Vallès
Trobada de Penyes
Barcelonistes del
Ripollès i Osona

Inauguració de la PB
Garriguella
Inauguració de la PB
Riudecanyes

PB Josep Raich de Molins
de Rei
PB La Granada
PB Les Corts
PB Martorell
PB Navàs
PB Ontinyent

PB Queretes
PB Salou
PB Sant Andreu de
la Barca
PB Sant Cugat
PB Sant Fruitós de Bages
PB Santomera
PB Terrassa 1900
PB Viladecans
PB Vilafranca del
Penedès
PB Vilarreal
PB Villabalter

Inauguració del local de
la PB Cardedeu
Nou local de la PB
Pansiverde
Nou local de la PB
Vilafranca del Penedès
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fent barcelonisme
Documental
sobre Quini

Homenatge
a Gallego

Enrique Castro Quini va estar envoltat
de nombrosos excompanys del Barça
el dia de l’estrena de la pel·lícula “El
Brujo ante el espejo”, que fa un repàs a
la vida d’aquesta llegenda viva del Club.
Zuviría, Ramos, Tente Sánchez, Estella,
Manolo, Alexanko, Paco Martínez, Rexach i Clos es van retrobar amb Quini,
dels que va dir: “No canviaria per res
del món els companys que vaig tenir
quan vaig jugar al Barça”.

El president de l’Agrupació, Ramon
Alfonseda, i els exjugadors Miguel Reina
i Migueli, van assistir a l’homenatge que
el Sevilla FC va fer a Paco Gallego, que va
jugar al Barça entre 1964 i 1975. La delegació blaugrana va estar encapçalada
pel President del FC Barcelona, Sandro
Rosell. En nom de l’Agrupació, Ramon Alfonseda va lliurar a Gallego una estatueta
de la samarra blaugrana i una samarreta
antiga signada per exjugadors del Club.

Memorial Kubala
L’Auditori 1899 va acollir el Memorial Kubala,  en record del gran mite del barcelonisme. Sota el lema “L’home que va canviar la història del Barça”, es va fer una
taula rodona amb la participació de Laci, un dels tres fills del mític jugador, els seus
antics companys Luis Suárez, Ferran Olivella i Justo Tejada, i completada pel periodista Enric Bañeres. L’acte va servir per reivindicar el paper de Kubala als inicis
dels anys 50 en la introducció d’un sistema de joc que 60 anys després ha acabat
donant el millor Barça de la història. D’ell, els seus antics companys van ressaltar el
seu caràcter treballador, lluitador i solidari. Pel seu carisma i tot el que va suposar
per a la història del Club, l’Agrupació, que també va presidir entre 1990 i 1999, va
erigir una estàtua l’any 2009 que s’ha convertit en un dels punts més fotografiats
del Camp Nou.

Centenari Nicolau
Casaus
L’Agrupació va fer-se present a l’acte
de commemoració del centenari del
naixement de Nicolau Casaus, carismàtic
vicepresident del FC Barcelona i un dels
personatges més rellevants de la història
del Club. A la taula rodona sobre la seva
figura organitzada pel Fòrum Fundació hi
va participar l’exjugador blaugrana, Lobo
Carrasco.

Altres actes del
FC Barcelona amb
representació de
l’Agrupació

20/12_ Lliurament del premi del Concurs de Nadales del FCB.
24/01_ El FCB al TNC.
14/07_ Assistència al Final del torneig Lliga de Socis.
18/04_ Recepció a la família de Sandor Kocsis.
26/09_ Presentació de FCB Albums.
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Màrqueting
I COMUNICACIÓ
Xavi guanya per
segona vegada
el Premi Barça
Jugadors al joc net
El jugador del FC Barcelona, Xavi Hernández, va guanyar el 4t. Premi Barça
Jugadors, el guardó de l’Agrupació Barça
Jugadors amb el patrocini d’Estrella
Damm i que reconeix el jugador del Club
amb més esportivitat de la temporada
2012-2013. Així ho va decidir el jurat a
partir dels sis jugadors que van obtenir
més suports en el període de votacions
populars: Abidal, Iniesta, Messi, Pedro,
Puyol i Xavi. El jurat, que va atorgar el
premi a Xavi per segona vegada, li va reconèixer la gran personalitat del jugador
i la seva capacitat de sintetitzar i transmetre en la seva globalitat els valors del
barcelonisme.

ÀREA
INSTITUCIONAL

El jurat va estar format per les
següents persones:
Ivan Tibau, Secretari General de l’Esport
Maite Fandos, Tinenta d’Alcalde de
Qualitat de Vida, Igualtat i Esports de de
l’Ajuntament de Barcelona
Josep Lluís Vilaseca, Secretari General de
l’Esport (1980-1995) i exdirectiu del FC
Barcelona
Ramon Alfonseda, president Agrupació
Barça Jugadors
Silvio Elias, directiu FC Barcelona
Ferran Olivella, vicepresident Agrupació
Barça Jugadors
Jofre Riera, director de patrocinis de Damm
Santi Nolla, director Mundo Deportivo
Joan Vehils, director Sport
Emili Gispert, director adjunt El 9 Esportiu
Eduard Pujol, director Rac 1
Jordi Bosch, directiu d’Òmnium Cultural
Isidre Esteve, pilot de ral·lis
Lluís Carrasco, director de Màrqueting i
Comercial de la Corporació Catalana de
Mitjans Audiovisuals
Xavi Andreu, Director de Comunicació de la
Secretaria General de l’Esport

Amics que es
retroben per
jugar plegats

Quatre exjugadors blaugrana d’èpoques
ben diferents es troben per jugar plegats,
aquesta vegada a futbolí. Aquest va ser el
tema del vídeo que va servir per animar
les votacions populars del 4t. Premi
Barça Jugadors. Michael Reiziger, Lobo
Carrasco, Josep Moratalla i Santi Ezquerro, tots ells protagonistes d’una part de
la història del Barça, es van retrobar per
compartir records i reflexions sobre el joc
net al voltant d’una partida de futbolí.
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Màrqueting I COMUNICACIÓ
Principals accions
del Departament
de Màrqueting

Principals accions
del Departament
de Comunicació

Nova imatge de la Seu Social de
l’Agrupació. A finals d’any es va inaugurar la remodelació de la seu de l’Agrupació.
L’actuació es va centrar en la façana i en la
sala principal de l’Agrupació. Es va dotar la
de personalitat pròpia i persegueix, a través
d’un mural fotogràfic amb exjugadors de
diferents èpoques, donar-se a conèixer pels
centenars d’aficionats que hi passen per
davant els dies de partit. A l’interior es va
modernitzar l’espai social amb l’objectiu de
convertir-se en un punt de relació i trobada
dels socis de l’entitat. Amb la remodelació
es va aprofitar per modernitzar algunes
instal·lacions i actualitzar l’accés a les
noves tecnologies per facilitar el desenvolupament del servei de formació que s’ofereix
als exjugadors.

Posada en marxa del programa de Barça TV, Seguim en Joc.
Coincidint amb la nova temporada, el mes
de novembre es va estrenar a Barça TV 
el programa “Seguim en Joc”, un espai
propi de l’Agrupació Barça Jugadors per
informar de tota l’actualitat de l’entitat.
El programa també aborda temes de
fons amb l’objectiu d’explicar alguns dels
aspectes de l’associació i de recuperar la
història viva del FC Barcelona. Cada programa inclou un reportatge de seguiment
a un exjugador del primer equip.
Diari de Jugadors. Edició de 5 números d’aquest suplement bimensual imprès
amb la col·laboració del diari Sport.
Pàgina bimensual a l’edició estatal del diari Sport. Edició de 5 pàgines amb l’objectiu de difondre l’activitat de
l’Agrupació fora de Catalunya.

Merchandising. Consolidació de la línia
pròpia de merchandising de l’Agrupació,
basada en les rèpliques de la samarreta i la
pilota antigues. Aquestes productes estan
a la venda i també representen els regals
institucionals de l’entitat.

Elaboració de continguts pels
canals on-line: web, facebook, twitter
i youtube.

Publicitat. Creativitats publicitàries per
als diferents actes de l’Agrupació i en diferents suports de comunicació.

Butlletí setmanal als socis.
Enviament setmanal per correu electrònic
amb l’avanç de les activitats esportives,
institucionals i socials de l’Agrupació.
Notes. Posada en marxa d’aquesta publicació bimensual per als socis i simpatitzants de l’Agrupació.
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Resumen/ Abstract
RESUMEN

ABSTRACT

La Agrupació Barça Jugadors (ABJ) es la asociación de exjugadores del FC Barcelona, creada en 1979. Nuestro objetivo es
garantizar una calidad de vida digna y dar soporte asistencial,
médico y económico a aquellos exjugadores que lo necesiten.
La ABJ cerró el 2013 con 1.021 miembros. 39 de las peñas del
FC Barcelona también son socios 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 2013 with 1.021 members. 39 of its supporter’s clubs,
have become ABJ’s Gold Members.

Nuestros equipos participaron en la Liga Indoor y en diferentes
compromisos internacionales en Francia y Turquía. Durante el
2013, el equipo de exjugadores del FC Barcelona disputó más
de 60 partidos amistosos.
El Área de Formación y Desarrollo ofreció 12 acciones formativas con la participación de 173 alumnos. Se puso en marcha
una plataforma on-line para facilitar el acceso a la formación a
los exjugadores que residen fuera de Barcelona, con 40 usuarios. Hasta 21 personas se apuntaron al servicio de bolsa de
trabajo y se consiguieron 3 inserciones laborales.
Los miembros de la ABJ pudieron disfrutar de varios eventos
como el 12º Encuentro de Jugadores del FC Barcelona, la Cena
Anual y otras actividades como propuestas de ocio y visitas
culturales. Xavi Hernández fue el ganador del 4º Premio Barça
Jugadors, para reconocer al  jugador del primer equipo del FC
Barcelona con más juego limpio de la temporada.
La Agrupació y el FC Barcelona organizaron un homenaje institucional a dos grandes exjugadores del Club, Antoni Ramallets
y Josep Seguer. Para promover las buenas prácticas y la actitud
positiva entre los niños, la ABJ organizó diferentes charlas sobre
el deporte y los valores. Antes de Navidad, más de 30 exjugadores del FC Barcelona si involucraron en un proyecto solidario
que consistió en visitar centros de menores y un geriátrico.
El FC Barcelona y la ABJ consolidaron su vínculo institucional a
lo largo de 2013. Por su parte, la ABJ participó en más de 80
actos organizados por las peñas barcelonistas, además de participar en diferentes actos del Club y vinculados con el entorno
barcelonista.
Cómo miembro de la European Federation of Football Former
Players Associations (EFPA), y la Federación Española de Futbolistas Veteranos (FEAFV), la ABJ participó en las reuniones y
asambleas de estos dos organismos.

Our teams participated in the Spanish Indoor Liga and in other
international football events in France and Turkey. During 2013,
the FC Barcelona former players’ team played more than 60
friendly matches.
The education project of ABJ’s social department planned 12
courses with 173 students. There also were some seminars for
former players around interests as the elaboration of curriculum
vitae or the contacts networks. We started and on-line platform
to make easier the education of our members that live so far
from Barcelona. 21 people used our service of job search, and
3 of them got a new job.
ABJ members did enjoy many events, like 12th Annual Gathering of FC Barcelona players, the Annual Dinner and other
activities like leisure or cultural ones.
Xavi Hernández was the winner of the 4rd Barça Jugadors
Awards that recognizes him as the FCB first team player with
most fair play during the season 2012-2013. ABJ and FCB
organised a tribute to two of our legends: Antoni Ramallets and
Josep Seguer. 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 and elderly people centres.
FC Barcelona and ABJ made their relationship stronger in 2013.
ABJ took part in 81 events organised by supporter’s clubs, in
addition to participate in many FCB events.
As a member of European Federation of Football Former Players
Associations (EFPA) and Spanish Federation of Former Players
(FEAFV) General Assemblies, ABJ was in the meetings and
assemblies of these federations.
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