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

l’Agrupació -a través de la Fundació Barça Veterans- va destinar més de 435.000 euros a l’ajuda
als exjugadors i familiars directes. Com a complement als ajuts, l’àrea de formació va comptar
amb la participació de 100 alumnes en cursos
principalment esportius i d’idiomes. Les activitats
pròpies, com el programa “Coach Values”, són al
mateix temps, un espai de sortida professional i
experiència per als mateixos membres de l’ABJ.
A l’Agrupació volem ser la casa dels exfutbolistes
del Barça. Com els 150 socis i sòcies que cada
setmana entrenen amb l’ABJ, o els que participen
en els més de 60 partits que vam jugar durant
el 2018; o com els centenars de participants al
Sopar Anual, la Trobada o les Folgues. En aquest
document també trobareu detall de les iniciatives
de l’Agrupació per promoure el barcelonisme i els
valors blaugrana, com la Setmana Barça Jugadors, el Premi Barça Jugadors o la col·laboració
amb la Confederació Mundial de Penyes.

Ramon Alfonseda
President

L’exfutbolista del Club,
AL CENTRE DE L’AGRUPACIÓ
SETMANA BARÇA
JUGADORS
a Calella

462.0003
en formació
i AJUDES mensuals a

65

100

alumnes fent FORMACIÓ
amb l’ABJ
4
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PRINCIPALS XIFRES 2018

exjugadors del
FC Barcelona i viudes

20

cursos i tallers
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64

PARTITS jugats
Partits a República Txeca
i Espanya
1r partit internacional
de l’ABJ Femení

PREMI BARÇA
JUGADORS
Guanyador: Ivan Rakitic.
Menció especial: José A. Zaldúa

L’AGRUPACIÓ i la
fundació EN DADES

181

actes de FCB Penyes
amb representació
de l’Agrupació

1.273
membres

400

ASSISTENTS AL
SOPAR ANUAL

196.000

47

exjugadors/es
participants

100

inscrits a la BORSA
DE TREBALL

9

sessions de “Coach
Values”, programa de Team
Building propi

seguidors a les
xarxes socials
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Massa Social any 2018
TOTAL MEMBRES

Socis Exjugadors: 749
Simpatitzants: 461
Socis d’or: 23
Socis d’or Penyes: 34
Socis d’honor: 6

1.273

1121

737
485

2002

544

2003

844

864

895

917

2007

2008

2009

2010

809

963

986

2011

2012

2004

2005

2006

Maria Amo

Gemma Giró

Míriam Quílez

José Miguel Bermúdez

Miguel Ángel González

Maria Rebollo

David Bermudo

Emilio José Gutiérrez

Eva Riera

Federico Bessone

Raúl Hernández

Sergio Rodríguez

Aarón Bueno

M. Irene Hervás

Dídac Rodríguez

Gregorio Buitrago

Carlos Javier Polo

Helena Roig

Robert Carrabina

Cristino López

Vanessa Romero

Eduard Carrera

Juan Manuel Fernández

Juan Romero

Alex Cívico

Pedro Martínez

José Manuel Sánchez

Emili Coll

Ruben Martínez

Pere Segarra

Jorge Cosme Torrecilla

Rafael Mújica

Salvador Sicart

Xavier Escaich

Fernando Navarro

Núria Suñé

Daniel Fernández

Alain Navarro

Daniel Tortolero

Jordi Fontelles

Adelina Pastor

Goran Vucevic

Susana Galiana

Fernando Pradells

Mar García

Andrea Prados

7

1272 1273

1021

622

NOUS SOCIS EXJUGADORS/ES DE L’AGRUPACIÓ DURANT EL 2018

6

1140

1200

Agrupació Barça Jugadors / Fundació Barça Veterans

2013

2014

2015

2016

2017

2018

L’AGRUPACIÓ i la
fundació EN DADES
INFORMACIÓ ECONÒMICA
Ingressos
82.098,00 €

Quotes Socis

126.728,53 €

Activitats
Aportacions FFCB i 0,5%
Altres Donacions
Altres Ingressos
TOTAL
INGRESSOS

2.394.764,49 €
37.143,20 €
5.701,14 €

2.646.435,363

Despeses
466.211,21 €

Activitats

441.322,40 €

Administració
Ajudes assistencials

27.067,72 €

Formació
Donacions a capital dotacional
TOTAL
DESPESES

461.840,85 €
225.000,00 €

1.621.442,183

RESULTAT EXPLOTACIÓ

1.024.993,183
PATROCINADORS

COL·LABORADORS

EMPRESES AMIGUES DE LA FBV
ED-3L

Caisde Taller d’Arquitectura
Formatic Barna
Sport Gol 2000
PANTONE
1795
871

C-M-Y-K
15-100-100-0
0 -32 -100-32
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Any de fundació: 1959

JUNTA DIRECTIVA ABJ (a desembre 2018)

Ramon Alfonseda
President

Carles Rexach
Vicepresident Àrea Institucional

Àrea Econòmica
Pilar Aguilar

Màrqueting i Àrea Social
Maria Millà

Josep Moratalla
Vicepresident Àrea Esportiva

Joaquim Hernández
Tresorer

Tente Sánchez
Vicepresident Àrea Econòmica

Ramon Salud
Secretari

Comunicació, Àrea Esportiva
i Àrea Institucional
Oriol Garangou

Fundació Barça Veterans
i Desenvolupament
professional
Sílvia Molina

Eusebio Sacristán
Vicepresident Àrea Social

VOCALS ABJ

8

ESTRUCTURA PROFESSIONAL ABJ

Félix Barrado

Pere Valentí Mora

Quique Costas

Àngel Mur

Joan Garcia Orti

Ferran Olivella

Xavi Hernández

Josep Palau

Josep Marcet

Sergi Pérez

Eduardo Juan

Jordi Roura

Xavi Molist

Joan Vilà

9
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Recepció
Jordi Martínez

Formació
Mireia Riera

L’AGRUPACIÓ i la
fundació EN DADES

Any de fundació: 1995

JUNTA DIRECTIVA FBV (a desembre 2018)
Justo Tejada
President

Vocals
Toño De la Cruz

Tente Sánchez
Vicepresident

Joaquim Hernández

Félix Barrado
Secretari

José M. Laredo

Joan Rovira
Vicesecretari

Ferran Olivella

Sílvia Molina
Adjunt a Secretaria

Pepito Ramos

PATRONAT FBV

VOCALS FBV

Ramon Alfonseda
President

Guillermo Amor

Angel Mur

Txiki Beguiristain

Carme Nieto

Tente Sánchez
Vicepresident 1r

Josep Caireta

Josep Lluís Núñez (1)

Andrea Carreras-Candi

Ferran Olivella

Ramon Cugat

Josep Palau

Toño De la Cruz

Ricardo Portabella

Joan Gaspart

Enric Pujades

Xavier Hernández

Jordi Pujol

Joaquim Hernández

Pepito Ramos

Eduardo Juan

Josep Lluís Rovira

José M. Laredo

Justo Tejada

Jaume Llopis

Luis Torras

Josep Maldonado

Carles X. Tusquets

Francisco Martínez

José A. Zaldúa (2)

Pau Vilanova
Vicepresident 2n
Felix Barrado
Secretari
Joan Rovira
Vicesecretari

Eduardo Juan

Àngel Mur

Josep Palau

PATRONS NATS FBV

Jofre Mateu
(1) va morir el 3 de desembre de 2018

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

(2) va morir el 30 de juny de 2018
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ÀREA
INSTITUCIONAL
Actes amb Penyes Barcelonistes
Premi Barça Jugadors
Setmana Barça Jugadors
Tallers de Reminiscència
Accions amb el FC BarcelonA

Els records de futbol són l’eix del Taller de Reminscència, una nova activitat de l’Agrupació i promoguda per la
Federació Espanyola de Veterans (FEAFV), i que es va posar en marxa durant el 2018.

Exjugadors en Penyes del FC Barcelona
a Catalunya

181
actes

Exjugadors en Penyes del FC Barcelona
a Espanya

47

EXJUGADORS

BOLCATS AMB ELS PENYES DEL BARÇA
Durant el 2018 l’Agrupació va incrementar la seva presència en
actes de les Penyes del FC Barcelona. A través de la Confederació
Mundial de Penyes, 47 exjugadors i exjugadores del Club van
participar en 181 actes com inauguracions, aniversaris, trobades
o col·loquis.

MÉS EINES PER ALS EXJUGADORS DEL BARÇA QUE
REPRESENTEN L’ABJ EN ELS ACTES DE PENYES
La formació “Els exjugadors del Barça amb les penyes del Club”
va celebrar la seva tercera edició. El 30 de novembre la Sala
Fundació del Camp Nou va acollir una jornada en què una
vintena d’exjugadors que assisteixen a les penyes barcelonistes
en representació de l’Agrupació i del Club van poder compartir
les seves vivències en aquests actes.
Primer, els exjugadors van participar en unes sessions de treball
i, després, es van organitzar en tres grups per dur a terme una
dinàmica en què van explicar què significa per ells l’Agrupació.
Van formar, així, un discurs unitari que els servirà per explicar
què és l’entitat quan visitin les penyes.

12
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ÀREA
INSTITUCIONAL
PREMI BARÇA JUGADORS PER A IVAN RAKITIC

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

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

MESSI RECULL EL SEU GUARDÓ
Al seu torn, Leo Messi va recollir també
el mateix reconeixement de mans
del president de l’Agrupació, Ramon
Alfonseda. L’argentí l’havia guanyat pel seu
joc net durant la temporada 2015-16.
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L’AGRUPACIÓ A CALELLA:
SETMANA BARÇA JUGADORS
L’Agrupació Barça Jugadors va portar una
de les seves activitats estrella a Calella
(Maresme) a finals del mes de maig. La
Setmana Barça Jugadors sintetitza cada
any l’activitat institucional de l’Agrupació
i ho fa en forma de mostrar tot allò que
els exjugadors del FC Barcelona poden
portar, com l’experiència dels valors
viscuts. Clínics a diferents nivells, xerrades
i espectacles van formar la proposta
blaugrana a Calella, que va comptar amb
la implicació de l’Ajuntament del municipi,
la Fundació Barça, la Federació de
Penyes Barcelonistes del Maresme
i la Penya Solera de Calella.

ACTE PER ACTE
Dimarts 29 de maig

Xerrada “Invulnerables”, amb Sor Lucía
Caram. Amb la col·laboració de la PB
Solera de Calella i la Federació de Penyes
Barcelonistes del Maresme.

Dijous 31 de maig

Conferència històrica sobre Kubala,
amb l’historiador Carles Santacana.
Elements expositius gentilesa de Joan
Caimel.
Xerrada “Enganxa’t a l’esport”,
amb Lluís Carreras.

Divendres 1 de juny

Espectacle “Tant se val d’on venim”,
amb la col·laboració de la Fundació
Barça.
“Barça Experience Mini”.
Clínic per a infants de Calella, a càrrec
d’exjugadors del FC Barcelona.

Dissabte 2 de juny

Presència de l’autocar i les copes del
Barça a la Riera de Capaspre.
Trobada Barça Jugadors, al Camp de Mar.

14
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ÀREA
INSTITUCIONAL
FUTBOL PER FOMENTAR LA REMINISCÈNCIA,
UNA EINA TERAPÈUTICA

Primer taller de memòria i futbol
impartit per l’Agrupació

Un dels nous projectes en què l’Agrupació Barça Jugadors va
treballar al 2018 va ser el Taller de Reminiscència, una proposta
iniciada per la Federació Espanyola de Veterans de Futbol
(FEAVF). Aquesta va ser la primera vegada que es va fer a
Catalunya, i ho va fer de la mà de l’ABJ. Es tracta d’una teràpia
no farmacològica que intenta recuperar els records de persones
grans amb deteriorament cognitiu. Els destinataris van ser els
usuaris de la residència Ballesol Almogàvers del Poblenou, a
Barcelona.

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

Dos exjugadors blaugrana i membres de l’Agrupació, Jordi
Gonzalvo i Javi Delgado, van ser els encarregats de conduir el
taller, al llarg de 12 sessions. El president de la FEAFV, Juan
Mari Zorriqueta, va estar present en diversos moments del

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

Participem en un estudi
clínic de l’artrosi
El 2018 l’Agrupació Barça Jugadors va començar una
col·laboració amb la Fundació Internacional de l’Artrosi (OAFI)
i el FC Barcelona a través d’un estudi clínic per millorar la
qualitat de vida d’exesportistes i persones que la pateixen.
Aquest assaig avaluava un nou tractament pel dolor de
l’artrosi de genoll, molt freqüent en les persones de mitjana
edat i especialment en aquelles que han estat esportistes
professionals. L’acord també va incloure 4 sessions de
prevenció de l’artrosi per als membres de l’ABJ, on es van
abordar temàtiques com l’alimentació, l’alleujament del dolor
i la gestió emocional de la malaltia.
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Identitat Barça apropa els exjugadors blaugranes a les categories inferiors del Club
Identitat Barça és un programa que apropa els joves jugadors dels
esports professionals en els valors del FC Barcelona a partir de la
trobada amb exjugadors del Club. Aquesta iniciativa forma part del
projecte Masia 360. Ramon Alfonseda, president de l’Agrupació i
exjugador blaugrana, i Jofre Mateu, exjugador del Club i membre
de l’ABJ, van participar el 3 de febrer a l’inici del projecte. Tots
dos van compartir amb el Benjamí A i C les seves vivències.
Mateu els explicava com de jove va marxar de Lleida per jugar
al Barça, deixant molts amics però fent-ne de nous, com Xavi o
Puyol.

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

Més accions amb el FC Barcelona
Als comiats d’Iniesta i Mascherano

Diversos directius de l’Agrupació va
estar present als actes de comiats com
a jugadors del FC Barcelona que es van
organitzar a l’Estadi per Andrés Iniesta
i Javier Mascherano. Així mateix, una
representació institucional va acudir a
Gijón al funeral per Enrique Castro “Quini”,
que va morir el 27 de febrer. L’Agrupació
també va estar representada a l’estrena
de “Gamper, l’inventor del Barça”,
documental encarregat pel Club.

16
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Ofrena Diada Nacional

Com és tradicional, directius de
l’Agrupació van formar part de la
delegació del FC Barcelona que va fer
una ofrena floral al monument a Rafael de
Casanova, a Barcelona, amb motiu de la
Diada Nacional.

Jornada “És Futbol, i és Femení”

Un grup d’exjugadores del FC Barcelona
va assistir a la jornada organitzada pel
Club amb motiu del Dia Internacional de
la Dona.

Agrupació Barça Jugadors / Fundació Barça Veterans

Lectures a l’Estadi

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

Amb exfutbolistes de la UEFA

El president de l’Agrupació, Ramon
Alfonseda, va explicar la tasca de
l’Agrupació a la vintena d’alumnes de
l’Executive Master for International Players
(MIP), organitzat per la UEFA.

ÀREA
INSTITUCIONAL
Exjugadors de l’Agrupació, voluntaris de programes de la Fundació
Al llarg del 2018, la col·laboració entre l’Agrupació Barça
Jugadors i la Fundació Barça va continuar la línia de consolidació
iniciada en anys anteriors. Un des projectes en què es va reflectir
aquesta cooperació va ser l’entrada de diversos membres de
l’ABJ al programa de voluntariat de la Fundació. D’aquesta
manera, 8 exjugadors i exjugadores del Club van prendre part
al programa “Robot Pol”, que consisteix a acompanyar des de
l’hospital a un infant sense capacitat de sortir del centre a fer
una visita virtual per l’Estadi i el Museu blaugrana. La majoria
d’aquests voluntaris va assistir a l’acte d’agraïment que es va
organitzar amb el vicepresident del F Barcelona, Jordi Cardoner.

D’altra banda, la Fundació també va col·laborar amb l’Agrupació
en una de les activitats de la Setmana Barça Jugadors, a Calella, i
també va presentar a través de la seva Cap de Projectes, Mariona
Miret, la tasca social de la institució als exjugadors que participen
d’una manera habitual en actes de Penyes Barcelonistes.
Finalment, una grup de socis i simpatitzants de l’Agrupació va
visitar de manera guiada l’Espai Fundació del Museu del Club, de
la mà de Jordi Cardoner i de la directora de l’entitat, Maria Vallès.
I una representació de l’ABJ va assistir a l’estrena del documental
“Un joc anomenat esperança”, que relata com els ha canviat la
vida a cinc dels usuaris de la Fundació.

Els exjugadors del Barça tornen a Vall d’Hebron a visitar
els infants ingressats
L’Agrupació Barça Jugadors i l’Hospital Vall d’Hebron van repetir el 4 de febrer
l’experiència que van posar en marxa en el Clàssic del 23 de desembre del 2017 entre el
Real Madrid i el Barça. Sergi Pérez, Genís Bassas i Ramon Martín van veure el partit entre
el RCD Espanyol i el Barça al centre hospitalari amb els infants ingressats. Exjugadors
i pacients es van reunir a l’Espai Barça de l’Hospital Maternoinfantil de Vall d’Hebron
per veure el derbi, en una acció solidària en què hi van participar quatre membres
de l’Agrupació. Es tracta d’una acció que reafirma l’aposta de Vall d’Hebron per la
humanització de l’estada dels nens ingressats.

Més activitat institucional
• Assistència a l’assemblea de la Federació
Espanyola d’Associacions de Futbolistes
Veterans (FEAFV).
• Assistència a la presentació llibre
“20 històries de superació al Raval”.
• ABJ – Sport. Visita d’Edmilson de Moraes
a un campus.
• Assistència a la Gala del Deporte de
Mundo Deportivo.
• Assistència al Sopar Solidari Vallformosa.
• Participació a l’acte en record dels
Jocs Olímpics Mèxic 68 al Museu Olímpic.
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ÀREA
esportiva
Partits solidaris
Primer partit internacional de l’ABJ Femení
Partit a la República Txeca
Partits socials ABJ
Tots els partits i resultats

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

L’ABJ Femení juga a Grècia el seu primer partit internacional
L’ABJ Femení va jugar a Grècia dissabte
12 de maig el seu primer partit fora
de Catalunya. Un amistós que l’equip
d’exjugadores blaugrana va jugar contra
un combinat de quatre equips femenins
de la segona divisió grega. El partit va
acabar 2 a 1 favorable a l’equip local i el
gol blaugrana el va marcar l’exjugadora
Maria Amo.
L’encontre es va disputar a la localitat
d’Aigion i la companyia aèria Vueling va
col·laborar en aquest viatge amb finalitat
solidària. Els diners recollits del partit es
destinen per recollir fons per a l’hospital
local.
Aquesta primera expedició de l’ABJ
Femení a l’estranger va estar formada per
18 exjugadores de diferents categories del
Futbol Femení del FC Barcelona i va estar
encapçalada pel president de l’Agrupació,
Ramon Alfonseda. També va viatjar amb
l’equip la delegada institucional de
l’equip, Carme Nieto, i l’staff tècnic liderat
per l’entrenador de l’equip, Joan Carles
Hidalgo.

L’activitat de l’ABJ Femení
El mes de maig, l’ABJ Femení es va
enfrontar a un combinat de l’Escola
Femenina Manu Lanzarote i la Unió
Esportiva Sant Andreu, un equip de
Terrassa que juga a Preferent Femenina
Catalana. Tot seguit, va disputar un
partit el 8 de juny contra el Pubilla Cases
encaixant una derrota als camps del
Miniestadi. La setmana següent, l’equip
va participar en el torneig internacional
Women’s Seven Cup a Blanes els dies
16 i 17 de juny i va assolir els vuitens de
final de la competició. Al cap de poques
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jornades, el 30 de juny, van jugar un partit
amb la UE Vilassar Femení.
Les blaugranes van continuar actives
durant l’estiu, i van participar el 15 de
juliol de la vuitena edició del Torneig
Femelite de futbol 7 a Barcelona, arribant
per segon any consecutiu a les semifinals.
Per començar la temporada, l’equip va
jugar dos amistosos fora del Mini. Primer,
les blaugrana van visitar el camp del
Seagull de Badalona, un dels millors
equips femenins de Catalunya. El 19 de
setembre van poder compartir un vespre
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de futbol amb l’equip badaloní. D’altra
banda, el 27 de setembre van visitar el
camp del CF Begues i van poder entrenar
amb els locals.
Finalment, el 5 d’octubre uns 40
exfutbolistes del Club van protagonitzar
una experiència inèdita a l’Agrupació: un
partit entre els equips masculí i femení de
l’entitat. Una activitat de germanor en què
va quedar clar que entre futbolistes -sense
diferència de gènere- es parla el mateix
llenguatge universal, el de la pilota.

ÀREA
ESPORTIVA
LA CARA MÉS SOLIDÀRIA DE L’AGRUPACIÓ
L’ABJ a favor de la investigació
La solidaritat és un dels valors que
defineixen l’Agrupació Barça Jugadors.
A través de la participació en diferents
iniciatives, tant dins com fora de
Catalunya, l’entitat blaugrana utilitza el
futbol com a mitjà per ajudar a aquells
que ho necessiten.
Al llarg del 2018, l’entitat va participar, per
exemple, en el Torneig Lloreda Veterans
que es va celebrar a Badalona. L’ABJ
Masculí va proclamar-se subcampió de
la setena edició del Torneig benèfic, que
s’organitza en memòria de Pere Ribas i
per aconseguir fons per la investigació
contra l’ELA, una malaltia articular que
paralitza el cos. Una altra de les cites
en el calendari solidari de l’ABJ va ser el
partit que l’equip de l’entitat va disputar a
Mataró. En aquesta ocasió, la investigació
contra l’Alzheimer va centrar l’objectiu
benèfic del partit. De fet, aquesta malaltia
neurodegenerativa també va ser el motiu
de l’amistós que els blaugrana van jugar
a Huércal-Overa, a Almeria. L’objectiu
d’aquest partit era donar suport a les
tasques d’investigació de l’Associació
d’Alzheimer i Altres Demències de la
localitat.

Treballar per la inclusió
L’ABJ també és present, així mateix, en
tornejos solidaris. Durant l’any, l’entitat
va participar com a equip convidat en el
Solstaina, un torneig de futbol inclusiu que
va tenir lloc a Castellar del Vallès. D’altra
banda, el camp Municipal de Llefià va
acollir un partit entre l’ABJ i els veterans
locals en suport a la Petita Guerrera
Noa, una nena de 3 anys afectada d’una
malaltia minoritària. Finalment, el penúltim
dia del 2018, l’Agrupació va jugar contra
els Veterans Badalona a Sant Cebrià de
Vallalta a favor de la lluita contra l’ictus.
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10È ANIVERSARI DELS VETERANS DEL GIRONA FC
El partit del desè aniversari dels veterans del Girona FC va acabar
amb victòria de l’Agrupació Barça Jugadors per 2-5. L’amistós
es va jugar el dissabte 17 de novembre de 2018 a l’Estadi
de Montilivi. Després d’una primera part molt anivellada, els
blaugrana van decantar a la represa la balança al seu favor.

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

EXPEDICIÓ BLAUGRANA A LA REPÚBLICA TXECA
L’Agrupació Barça Jugadors va jugar a Znojmo (República Txeca)
el divendres 31 d’agost de 2018 un amistós amb un combinat
d’exjugadors txecs i d’Eslovàquia. El partit es va celebrar al camp
municipal de la localitat i va acabar amb un resultat de 5 a 1
favorable a la selecció amfitriona.
El gol blaugrana el va marcar Jofre Mateu en un encontre on es
va demostrar el bon nivell internacional del futbol veterà amb
una assistència d’uns 3.500 espectadors. Aquest partit va ser un
exemple més de com l’ABJ treballa per promoure el futbol veterà
també internacionalment.

CENTENARIS I ALTRES PARTITS DE CAIRE
INSTITUCIONAL
Durant el 2018, el Juneda CF i el CF Corbera van celebrar el seu
centenari i tots dos clubs ho van voler fer amb un amistós contra
l’Agrupació Barça Jugadors. A més, l’entitat blaugrana també
va participar com a equip convidat en un torneig de futbol sala
inclusiu anomenat Solstaina, que es va celebrar a Sant Cugat del
Vallès.
D’altra banda, El Miniestadi va acollir dos amistosos que
l’Agrupació va jugar contra equips internacionals. Primer, els
blaugrana es van enfrontar a un conjunt format per aficionats
xilens del FC Barcelona i, després, l’ABJ va rebre als veterans del
club belga SC Wolvertem.
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ÀREA
ESPORTIVA
PARTITS SOCIALS ABJ
Prop de 300 persones es van reunir en
la 17a Trobada de Jugadors a Calella
(El Maresme), acte que va posar punt i
final a la Setmana Jugadors 2018 que
organitza l’ABJ. La Trobada va tornar a
ser el nexe d’unió dels exjugadors i, per
primer any, també de les exjugadores del
Club. Durant l’any també es va seguir
amb la tradició dels partits d’estiu i de
Nadal. Els primers van celebrar-se al
Miniestadi, i van participar-hi més de 100
exjugadors i exjugadores. D’altra banda,
els partits de Nadal van celebrar-se el 23
de desembre també al Miniestadi i, per
segon any, la jornada es va obrir als fills i
néts d’exjugadors.

TRIANGULARS SOCIALS DE L’EQUIP ABJ +55
Una de les activitats esportives i socials
amb més èxit de l’Agrupació Barça
Jugadors són els Triangulars Socials.
Per això, al llarg de l’any s’organitzen
diferents partits de manera específica per
al col·lectiu d’exjugadors blaugrana de
més de 55 anys. Durant el 2018, van ser
5 els amistosos d’aquest tipus que es van
celebrar. Les localitats triades per acollirlos van ser Reus, Igualada, Sant Cugat del
Vallès, Callús i Hospitalet de l’Infant.

MEMÒRIA 2018

PARTITS JUGATS: 64 partitS
ABJ MASCULÍ
25 DE FEBRER
Triangular +55 a Reus

4 D’AGOST
Torneig Manchón a Coma-Ruga

1 DE DESEMBRE
Huercalense Veterans 1 – Barça Jugadors 6

Gols de M. Escobar (3), Cata (1) i I. Grife (1)

Gols de J. C. Hidalgo (1), C. Boneu (1), F.
Castaño (1), S. Kocsis (1) i D. Forcat (1)

Gols de J. Carricondo (2), C. Rexach (1), J.
Botella (1), Ò. Ollés (1) i J. Molina (1)

31 D’AGOST
Selecció txeco-eslovaca 5 – Barça
Jugadors 1

5 DE DESEMBRE
Veterans CF Corbera 2 – Barça Jugadors 5

4 DE MAIG
Barça Jugadors 14 – Xile 0
Gols de Molina (3), J. Mateu (1), M. Angel (2),
J. Martínez (2), X. Molist (2), Álvaro (2), S.
García (1) i Rexach (1)

Gol de J. Mateu (1)

Gols d’Ò. Ollés (1), J. Molina (1), J. Martínez (1)
i D. Martínez (2)

12 DE MAIG
Barça Jugadors 3 – Veterans SC Wolvertem 0

1 DE SETEMBRE
Triangular +55 a Callús

16 DE DESEMBRE
Veterans CD Carmel 2 – Barça Jugadors 2

Gols d’O. Ollés (2) i J. Molina (1)

Gols d’E. Escola (2), J. Torrent (1), J. N. Guijo
(1) i X. Sin (1)

Gols de D. Vila (1) i M. Guzmán (1)

Triangular +55 a Igualada
Gols de F. Castaño (1) i S. Pérez Molinero (1)

26 DE MAIG
Barça Jugadors 5 – Veterans Cerdanyola 2
Gols d’Á. Gómez (1), Landi (2), C. Rexach (1) i
D. Martínez (1)

2 DE JUNY
Trobada Barça Jugadors
Gols de J. Rebollo (1), D Martínez (1), Aragón
(1), P. Leo (1) i P. J. Peña (1)

13 DE JUNY
Partits d’estiu ABJ
Gols de C. Baños (1), J. Gonzalvo (1) i J.
Rebollo (1)

5 DE SETEMBRE
Veterans Junior CF 2 – Barça Jugadors 11

8 DE SETEMBRE
FC Castic 2 – Barça Jugadors 6
Gols de J. Ferron (2), D. Martínez (2) i Ò. Ollés
(2)

5 D’OCTUBRE
Barça Jugadors 3 – ABJ Femení 2
Gols de J. Aguilar (1), S. Kocsis (1) i X. Sin (1)

12 D’OCTUBRE
Veterans U Llefià 2 – Barça Jugadors 6
Gols d’Ò. Ollés (1), J. Ferron (1), S. García (1),
J. Vilches (1), D. Martínez (1) i J. Molina (1)

Gols d’I. Grifé (3), J. Orti (1), M. Escobar (2), P.
Gómez (2), S. Martínez (3), A. Escobar (1) i J.
Humanes (2)

28 D’OCTUBRE
Veterans CA Iberia 2 – Barça Jugadors 5

Gols de J. Rebollo (4), Vilches (2), C. Rexach
(1) i D. Martínez (4)

7 DE JULIOL
Veterans CF Juneda 2 – Barça Jugadors 7
Gols de S. García (2), Ferrón (3), M. Escobar
(1), S. Java (1)

Veterans CF L’Arboç 3 – Barça Jugadors 4
Gols de D. Fuentes (1), D. Martínez (1), J.
Botella (1) i M. Guzmán (1)

14 DE JULIOL
Triangular +55 a Sant Cugat del Vallès
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ABJ FEMENÍ
12 DE MAIG
Selecció Grega 2 – ABJ Femení 1
Gol de M. Amo

20 DE MAIG
EF Manu Lanzarote 3 – ABJ Femení 0
8 DE JUNY
ABJ Femení 0 – Pubilla Casas 4
17 DE JUNY
Blanes 3 – ABJ Femení 13

Gols de J. Botella (1), D. Martínez (3) i J. M.
Martínez (1)

Gols d’E. Inglés (1), L. Viñole (1), A. Álvarez
(5), L. Llinàs (2), P. Puig (2), S. Mariano (1) i V.
Arcos (1)

4 DE NOVEMBRE
Triangular + 55 a l’Hospitalet de l’Infant

30 DE JUNY
UE Vilassar Femení 4 – ABJ Femení 2

Gols de X. Sin (1), Cata (1) i F. Castaño (1)

Gols d’A. Álvarez (1) i V. Romero (1)

10 DE NOVEMBRE
Barça Jugadors 6 – Thura Boldklub 0

14 DE JULIOL
Torneig Femelite. ABJ Femení – Varis

Gols de J. Rebollo (3), J. Botella (1), X. Priego
(1) i D. Vila (1)

Gols de P. Puig (5), A. Álvarez (1), C. Pacheco
(1), L. Viñole (2) i V. Arcos (1)

17 DE NOVEMBRE
Veterans Girona FC 2 – Barça Jugadors 5

20 DE SETEMBRE
Seagull Badalona 5 – ABJ Femení 0

Gols de J. Martínez (2), C. Rexach (2) i J.
Carricondo (1)

Gols de X. Sin (1), M. Escobar (2), F. Toro (1),
O. Lausin (2) i J. Villarroya (1)
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Gols de J. Carricondo (1) i D. Martínez (1)

Gols de D. Piera (1), J. Ferron (2), S. García (1),
D. Martínez (2), D. Prats (4) i S. Martínez (1)

23 DE JUNY
Barça Jugadors 14 – Escola Taina 2

25 DE JUNY
Barça Jugadors 11 – Wospac (EEUU) 1

23 DE DESEMBRE
Partits de Nadal ABJ
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5 D’OCTUBRE
Barça Jugadors 3 – ABJ Femení 2
Gols d’E. Inglés (1) i P. Puig (1)

ÀREA
ESPORTIVA
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ÀREA
SOCIAL
Integració del col·lectiu d’exjugadores del Club
Folgues A Verona i la Val d’Aran
Sopar Anual
Trobada Barça Jugadors a Calella
Trasllat a la seu provisional
Oci i Lleure

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

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

Experiències en femení dins i fora del terreny de joc
L’augment del col·lectiu femení dins
l’Agrupació es va traduir al llarg del 2018
en la seva participació cada vegada més
intensa en les diferents àrees d’activitat,
tant per reforçar el lligam entre les
mateixes exjugadores com per afavorir la
seva integració dins l’entitat.
El seu principal punt d’entrada és
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l’esportiu, i l’ABJ Femení ha pres part en
partits amb altres equips de veteranes
i també va disputar el seu primer partit
internacional a Grècia. Una de les fites
simbòliques va ser l’organització d’un
partit entre l’equip femení i el masculí, en
un acostament clar entre els membres
de l’ABJ. Una altra parada essencial de
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l’ABJ Femení va ser la seva participació
a la Trobada Barça Jugadors de Calella
(El Maresme). També va augmentar la
participació d’exjugadores a les activitats
socials i formatives de l’Agrupació, així
com també la seva presència en actes de
Penyes Barcelonistes

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

FOLGA A VERONA

FOLGA A VERONA

Al llarg dels quatre dies de viatge, el
grup va conèixer la ciutat italiana i els
seus voltants, com el Lago di Garda,
i també van visitar l’Arena de Verona,
transformada en aquestes èpoques en un
teatre d’òpera. Franco Nani, exjugador i
president dels Veterans del Hellas Verona,
va organitzar una visita a l’estadi del
Hellas als exjugadors blaugrana. També
els va acompanyar l’exjugador local
Damiano Tommasi

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

FOLGUETA A LA VAL D’ARAN
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Barcelonisme, festivitat i cohesió al Sopar Anual de l’ABJ
GUARDONS LLIURATS
AL SOPAR ANUAL
MEDALLA ALS 100 PARTITS AMB L’ABJ
• Josep Villarroya

MEDALLA ALS 50 PARTITS AMB L’ABJ
• Miguel Guzmán
• Jaume Llopis
• Josep Marcet
• Juan Antonio Orenes
• Iñaki Sáez

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

• Dani Martínez
• Pilar Puig

Prop de 300 persones es reuneixen a Calella
en motiu de la Trobada Barça Jugadors

més actes socials

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

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

• Josep Maria Barris
• Marco Antonio Escobar
• Albert Martí
• Joan Mateu
• Jordi Rebollo Alfonso
• Jordi Rebollo Pérez
• Jaume Torrent
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TROFEU “JULI MOCHOLI”
AL MÀXIM GOLEJADOR
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Assemblea abj

Reconeixement als socis i
simpatitzants
El 17 de novembre va tenir lloc l’acte
bianual de lliurament dels escuts a
l’antiguitat dels membres de l’ABJ.

ÀREA
SOCIAL
SERVEIS AL SOCI
MISSA PELS SOCIS DIFUNTS

NOVA SEU PROVISIONAL DE L’ABJ

L’Agrupació va celebrar el 9 de novembre
una missa en memòria dels membres de
l’entitat que van morir al llarg del 2018:

A principis del mes d’octubre l’Agrupació va deixar la seu que havia ocupat al Camp Nou durant
30 anys. Les obres de preparació de la remodelació de l’Estadi van ocasionar el trasllat fora
del Camp Nou de tots els serveis que no estan directament relacionats amb l’Estadi. L’ABJ es
va traslladar de manera provisional a unes dependències a l’edifici de la Seu Social del Club,
a l’accés 15 del Camp Nou. Estava previst que al llarg del 2019 l’Agrupació es traslladés en
unes noves dependències fins al final de les obres de l’Espai Barça.

• Joan Borràs
• Enrique Castro “Quini”
• Pere Comellas
• Bartolomé Hernández “Totó”
• Domènec Jornet
• Joan Martí
• Vicens Martínez
• Antonio Pais
• Ignasi Rojas
• Emili Soler
• Josep M. Vall
• José Zaldúa

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

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

GESTIÓ D’INVITACIONS
I COMPRA D’ENTRADES
L’Àrea Social es regeix, des del 2017,
per un nou protocol per a la gestió
del conjunt d’invitacions que el FC
Barcelona destina a exjugadors per
als partits de futbol al Camp Nou i
Miniestadi. Des de l’ABJ també es fan
els tràmits de compra per als socis.

ACTIVITATS D’OCI I LLEURE
L’Agrupació va programar diferents
activitats d’oci i lleure destinades als
seus socis. Aquest tipus d’activitats s’han
anat consolidant any rere any, i ja són
molts els membres de l’entitat que s’hi
han fidelitzat. Amb aquestes propostes es
fomenta la relació entre els membres de
l’Agrupació. En total hi van participar 354
persones:

• Calçotada el 20 de gener.
• Visita a l’Hospital de Sant Pau
el 14 de febrer.
• Visita a la Fageda d’en Jordà
i Cargolada el 20 de març.
• Dinar de pescadors a Palamós
el 12 de maig.
• Visita a les Fonts del Llobregat
el 6 d’octubre.
• Visita a la Sagrada Família
el 22 de novembre.
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ÀREA DE FORMACIÓ
DESENVOLUPAME
Formació per a exjugadors i exjugadores
del FC Barcelona
Cursos d’àmbit esportiu, genèric i de reciclatge
Conferències sobre esport, salut i prevenció
Beques esportives
Borsa de treball

CIÓ I
ENT
“El Joc del Barça”, un curs impartit per l’exjugador i antic responsable de metodologia del FC Barcelona,
Joan Vilà, va ser una de les formacions amb més èxit de participació del 2018.

MÉS DE 200 PARTICIPACIONS EN ELS CURSOS PER A EXJUGADORS DEL FC BARCELONA
L’Agrupació fomenta la formació
en l’àmbit esportiu i en idiomes per
a exfutbolistes blaugrana
Aquesta àrea de l’Agrupació és
l’encarregada de l’organització dels cursos
que s’ofereixen als exjugadors blaugrana
de forma gratuïta. L’anglès va ser una de
les formacions amb més èxit a nivell de
participació, amb gairebé una trentena
d’alumnes. Durant el 2018 es va continuar
treballant amb grups reduïts amb la
finalitat d’oferir una formació al màxim
personalitzada i a mida de les necessitats
de cada alumne/a.

CURSOS DE L’AGRUPACIÓ 2018
Àmbit esportiu
• FCB Scouting, Identificant el talent. 17 alumnes
• Psicologia Esportiva en equips femenins. 9 alumnes
• El Joc del Barça. Model i Metodologia. 25 persones
• La Veu de l’Entrenador. 12 persones

Àmbit genèric
• Pre-intermediate English. 5 persones
• Intermediate English (Low+High). 12 persones
• Advanced English. 6 persones
• English for Coaching Abroad. 5 persones
• Entrena’t pel Word i l’Excel. 9 persones
• Comunicació Eficaç. 10 persones
• Introducció al Ioga Mindfulness. 9 persones

Àmbit de formació de reciclatge
• Llegir per parlar, llegir per aprendre. 9 persones
• WhatsApp i altres Apps. 11 persones
• Actualitza’t amb les Apps de Google. 12 persones
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ÀREA DE FORMACIÓ
I DESENVOLUPAMENT
BORSA DE TREBALL

CICLE DE CONFERÈNCIES SOBRE ESPORT, SALUT I PREVENCIÓ

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

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

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

• “Fer-se gran amb èxit”,
el 21 de març de 2018.
A càrrec del Dr. Jaume Padrós.
• “Mort sobtada i cardiopaties”,
el 24 de maig de 2018.
A càrrec del Dr. Josep Brugada.
• “Regatejant la Diabetis”,
el 18 de desembre de 2018.
A càrrec del Dr. Ariel Odriozola.

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

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

MEMÒRIA 2018

DEPARTAMENT DE
COMUNICACIÓ
dades

196.400

El departament de Comunicació gestiona la comunicació externa i interna de l’Agrupació.
La pàgina web, amb gairebé 3.000 visites mensuals, centralitza la majoria d’informació
i serveix de presentació externa de l’ABJ. A través de les xarxes, que a finals del 2018
superaven els 196.000 seguidors, es difonen tot tipus de continguts relacionats amb
l’actualitat de l’entitat i també sobre els exjugadors i exjugadores del Club. Les peces en
vídeo que s’hi van penjar van suposar al llarg de l’any 31.500 visualitzacions.

180.000

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

seguidors a les
xarxes socials

Twitter

14.975
facebook

1.000

instagram

280

linkedin

160

youtube

31.500

visualitzacions
dels vídeos ABJ

2.900

suplement diari jugadors

visites mensuals
a la web

web AbJ
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Newsletter AbJ

DEPARTAMENT DE MÀRQUETING
I COMERCIAL
Esdeveniments per a empreses amb l’ABJ
El departament de màrqueting de l’Agrupació va continuar treballant durant el 2018 amb
l’impuls del programa d’esdeveniments per a empreses. D’una banda, el “Coach Values”,
una jornada d’activitat en què els mateixos exjugadors i exjugadores del FC Barcelona
comparteixen valors viscuts al Club amb equips de treball de diferents empreses. Cada
jornada és diferent i es dissenya segons les necessitats del client i dels aspectes que
més vulgui treballar, com el treball en equip, la comunicació, la introspecció interior i la
companyonia.
Al llarg de l’any es van organitzar 9 sessions d’aquesta activitat de team building, que
al mateix temps també serveix per acompanyar els exjugadors participants en la seva
capacitació professional. De fet, fins a 7 membres de l’Agrupació que tenen domini de
l’anglès van participar com a consultors i/o entrenadors durant el 2018 en el “Coach
Values”: Damià Abella, Alberto Manga, Jordi Martínez, Jofre Mateu, Xevi Molist, Samuel
Okunowo i Vanessa Romero.
D’altra banda, les “Conferences” amb infants són xerrades a càrrec d’exjugadors
blaugrana en què se’ls expliquen els valors que adquireixen tots els joves esportistes
del FC Barcelona. L’activitat inclou una xerrada i dinàmiques participatives. Durant el
2018 es van portar a terme 7 sessions per a l’empresa ISL, que gestiona diferents Barça
Academy als Estats Units.

Disseny, merchandising
i campanyes
El departament de màrqueting de
l’Agrupació és el responsable de la imatge
corporativa i, com a tal, s’encarrega dels
dissenys de tots els suports de difusió,
com els fulletons, la imatge de Nadal i les
seves aplicacions, el calendari, etc. Així
mateix, s’encarrega del disseny i execució
de la campanya de promoció i votació
popular del Premi Barça Jugadors, que
inclou accions a les xarxes socials i en els
canals de comunicació del Club. També
s’idea la línia de merchandising intern de
l’Agrupació des d’aquest departament.
MEMÒRIA 2018

Som un gran

we are a big

RESUM

ABSTRACT

La Agrupación Barça Jugadores cerró el 2018 con 1.273
miembros. Entre la Agrupación y la Fundación Barça Veteranos
se destinaron 462.00 euros a formación y ayudas mensuales a
65 exjugadores del FC Barcelona y viudas. La parte principal de
ingresos de la entidad procede de la aportación del 0,5% de la
estructura profesional de fútbol del Club.

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

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

In the sporting area, our male and female teams played 64
matches, and we want to highlight those that we played abroad:
in Almería (Spain) a charity match for the investigation of cancer,
and a friendly match in Chez Republic with a local team; and the
first international match of our women team ABJ Femení,
in Greece, against a selection of Greek current players.

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

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

EQUIP!

En referencia a la actividad institucional, Calella, en la
costa de Barcelona, acogió una nueva edición de la Semana Barça
Jugadores, mientras que exjugadores azulgrana representaron a la
Agrupación en más de 180 actos de las Peñas Barcelonistas. El
jugador del primer equipo, Ivan Rakitic, recogió el Premio Barça
Jugadores por su juego limpio.

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

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

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

CALENDARI 2019

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

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

GENER

FEBRER

MARÇ

ABRIL

MAIG

JUNY

JULIOL

AGOST

SETEMBRE

OCTUBRE

NOVEMBRE

DESEMBRE
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AGRUPACIÓ BARÇA JUGADORS
i FUNDACIÓ BARÇA VETERANS
Estadi del FC Barcelona
Accés núm. 15
Av. Arístides Maillol, s/n
08028 – Barcelona
Tel 93 330 18 68
info@jugadorsfcbarcelona.cat
agrupaciojugadors.fcbarcelona.cat

segueix @fcbjugadors a:

