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60 anys i mirem el futur
El 2019 va ser un any ple de nous reptes a 
l’Agrupació de Jugadors del FC Barcelona. La 
nova junta sorgida del procés electoral de finals 
de l’any anterior va engegar el seu mandat amb 
la proposta, aprovada en assemblea, d’adquirir 
un local per convertir-lo en la nova seu social de 
l’Agrupació. Va ser la primera vegada en els 60 
anys de la història que l’entitat disposava d’un 
espai de propietat, que vam començar a adequar 
durant el segon semestre de l’any, amb l’objectiu 
d’inaugurar-lo el 2020. Tot i que deixar el Camp 
Nou després de tants anys no va ser fàcil, estic 
convençut que les noves dependències situades 
molt a prop de l’Estadi ens permetran millorar els 
serveis per a exfutbolistes del Club i fer-nos més 
atractius a aquelles persones que encara no són 
membres.

En aquest document trobareu detall de les 
principals activitats que van marcar l’agenda de 
l’Agrupació durant el 2019, com els 50 partits que 
van jugar els nostres equips masculí i femení, 
les ajudes directes gestionades per la Fundació 
de Jugadors o el nou programa de beques de 
formació. També hi fem esment de les activitats 
de promoció dels valors blaugrana, com el Premi 
Barça Jugadors, els Tallers de Reminiscència, 
la Setmana Barça Jugadors que vam celebrar a 
Cervera o el nostre programa de team building 
per a empreses. El 2019 vam sumar una dècada 
més a la nova història i per això el Sopar Anual 

el vam dedicar a fer una mirada enrere, sobretot 
perquè les generacions més noves d’exfutbolistes 
blaugrana tinguessin consciència d’on venim, 
però sobretot a exposar les bases per al futur de 
l’Agrupació. Un futur que passarà per mantenir 
amb innovació i professionalitat l’esperit d’ajuda i 
acompanyament que ens va veure néixer.

Cal agrair, finalment, el suport que rebem del FC 
Barcelona, especialment a partir de l’aportació 
econòmica que fan els mateixos jugadors a 
l’Agrupació, com pel guiatge que rebem des de 
la junta directiva i l’estructura executiva. Una 
implicació que es manifesta en la relació cada 
vegada més estreta amb diferents estaments del 
Club, com la Confederació Mundial de Penyes, 
la Fundació o el Barça Innovation Hub. Treballar 
aquests lligams és fonamental perquè la persona 
que ha defensat la samarreta del Barça al camp 
continuï sentint-se orgullós dels seus colors i vegi 
en l’Agrupació el lligam de referència amb el Club.

Ramon Alfonseda i Pous
President de l’Agrupació
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QUI SOM?

Socis Exjugadors: 718 
Simpatitzants: 434 
Penyes: 40

TOTAL MEMBRES

1.192 
Homes: 615 
Dones: 103

SOCIS EXJUGADORS

718

L’Agrupació de Jugadors del FC Barcelona és l’associació d’exfutbolistes del FC Barcelona.

La idea de constituir una 
Agrupació de Jugadors 
del FC Barcelona es va 
començar a gestar l’any 
1946, quan una sèrie 
d’exjugadors van voler 
donar un pas endavant per 
fomentar la relació entre 
ells i no perdre l’amistat 
que tenien quan jugaven, 
a més de seguir fent 
barcelonisme. 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

485
544

622

737
809 844 864 895 917

963 986 1021
1121 1140

1200
1272 1273

1192

1959 
Es constitueix 
l’Agrupació  
d’Antics Jugadors  
del FC Barcelona.

1970 
Creació de l’equip  
de futbol d’exjugadors  
del FC Barcelona.

1990 
El FC Barcelona  
comença a fer aportacions 
econòmiques a l’Agrupació 
per garantir l’ajuda als  
exjugadors amb necessitats.

1961 
Es comencen a buscar 
sistemes per recaptar 
diners i destinar-los 
a l’ajut de companys 
amb necessitats. 

1975 
L’Agrupació ocupa  
un espai cedit pel Club  
a la Tribuna de l’Estadi.

1959-2019: 60 ANYS DE SERVEI ALS I LES EXFUTBOLISTES DEL FC BARCELONA
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QUÈ HEM FET EL 2019?

FUTBOL

SOLIDARITAT PRODUCTES

FUTUR

BARÇA

EXPERIÈNCIA

SOLIDARITAT

EXCEL·LÈNCIA

TREBALL EN EQUIP

RESPECTE A LES ARRELS

COMPROMÍS.

2002 
Taradell és la seu  
de la Trobada de Ju-
venils del Barça 63-68. 
A partir d’aleshores la 
Trobada s’ha celebrat 
de manera anual.

2017
Més de 50 exjugadores 
del Club entren a formar 
part de l’Agrupació, que ja 
inclou 68 sòcies. Primers 
entrenaments i partits del 
nou equip Femení.

2004 
Es constitueix l’Sports 
Group of European Former 
Football Players Associa-
tions (EFPA) amb l’objectiu 
d’integrar les associacions 
d’exjugadors de futbol del 
continent.

2009 
Inauguració de l’estàtua  
de Ladislau Kubala al Camp 
Nou, amb motiu del 50è 
aniversari de l’Agrupació.

2003
L’Agrupació rep  
la Creu de Sant Jordi 
atorgada per la  
Generalitat  
de Catalunya.

1995 
Es crea la  
“Fundació Privada 
Barça Veterans”  
per canalitzar  
directament l’ajud 
econòmica als exju-
gadors i exjugadores 
del Club.

2016 
L’Agrupació i l’ACNUR  
organitzen una jornada 
solidària per a persones 
refugiades a Ioannina  
(Grècia).

2005
L’Agrupació és membre 
fundador de la Federació 
Espanyola d’Associacions 
de Futbolistes Veterans 
(FEAFV).

1959-2019: 60 ANYS DE SERVEI ALS I LES EXFUTBOLISTES DEL FC BARCELONA

· 50 partits
· 157 jugadors i jugadores 

participants
· 40 jugadores participants
· Partits internacionals al Marroc, 

Berlín i Polònia
· Partits benèfics
· 3 Triangulars Socials

· 463.000€ en ajudes a 65 persones
· 17 cursos
· 61 alumnes
· 30.000€ en 9 beques d’estudi
· 74 persones inscrites a la Borsa 

de Treball
· Adquisició i inici de reforma de 

la nova Seu Social provisional

· 5 Tallers de Reminiscència
· 4 Tribuna Barça
· Col·laboració amb  

la Fundació Barça

Team Building:
· 8 jornades Coach Values
· 6 conferències

204.334 fans a les  
xarxes socials

· Premi Barça Jugadors  
a Putellas i Ter Stegen

· Setmana Barça Jugadors  
a Cervera

· 214 actes amb Penyes 
Barcelonistes amb 31 
exjugadors/es participants

· 40è aniversari de Basilea 1979
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Ginés Alonso

Natàlia Arroyo

Héctor Bueno

Estela Calzada

David Clotet

Àlex Covelo

Miguel Ferrer

Alfonso Gallardo

Joan Ll. Garcia

Gemma Homar

Pablo Hurtado

Carolina Juliench

Lídia Lahoz

Jessica León

Juan Bautista Llopis

Laia López

Jorge L. Luján

Albert Mendoza

Marta Mestres

Cristina Molina

Berta Molina

M. Pilar Moreno

Tonyi Muñoz

M.Angeles Navas

Andrea Orlandi

Esperanza Pasarín

Toni Pérez

Regina Pey

Maria Ramos

Rogeli Rovira

Lucía Ruíz

Ángela Ruíz

Felipe Sanchón

F. Xavier Sans

Olga E. Santoro

Elena Serna

Anna Solernou

Antonio Sorbas

Lourdes Sorroche

DURANT EL 2019 VAM DONAR LA BENVINGUDA A L’AGRUPACIÓ  
A 39 EXFUTBOLISTES DEL FC BARCELONA
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REELECCIÓ DE RAMON ALFONSEDA  
I ADQUISICIÓ D’UN LOCAL PROPI

Quique Álvarez Costas
Guillermo Amor
Joan Garcia Orti
Gemma Giró
Eduardo Juan
Laura Llinàs
Josep Marcet
Xavi Molist

Edmilson de Moraes
Pere Valentí Mora
Josep Palau
Sergi Pérez
Carles Rexach
Xavi Roca
Eusebio Sacristán
Joan Vilà

Ramon Alfonseda 
President
Tente Sánchez
Vicepresident
Félix Barrado 
Vicepresident

Jofre Mateu 
Vicepresident
Joaquim Hernández 
Tresorer
Ramon Salud 
Secretari

JUNTA DIRECTIVA (a desembre 2019)

VOCALS AGRUPACIÓ

A principis de 2019 va culminar el procés electoral a la 
presidència de l’Agrupació, i on només es va presentar 
Ramon Alfonseda, que va iniciar el seu últim mandat, tal 
com indiquen els Estatuts. La nova junta va incorporar 
6 nous directius, entre els que per primera vegada hi 
havia dues exjugadores: Jofre Mateu -amb càrrec de 
vicepresident, Guillermo Amor, Gemma Giró, Laura 
Llinàs, Edmilson de Moraes i Xavi Roca. 

D’altra banda, el 2019 va estar marcat per l’adquisició 
aprovada en una assemblea extraordinària d’un local 
a tocar del Camp Nou per acollir la seu provisional de 
l’Agrupació. Un espai de 500 metres quadrats situat 
a l’Hospitalet de Llobregat i que es va començar a 
reformar durant el segon semestre de l’any.  Està 
previst que l’Agrupació ocupi aquest nou espai fins a 
la finalització del Nou Espai Barça, data en què el FC 
Barcelona té el compromís d’ubicar la seu de l’entitat en 
els edificis corporatius previstos en el solar ocupat pel 
Palau Blaugrana.

NOVA DIRECTORA A L’AGRUPACIÓ

A finals d’any es va incorporar a l’Agrupació la Meritxell 
Solé, que ocupa el càrrec de Directora. Solé, és 
llicenciada en Administració i Direcció d’ Empreses, ha 
tingut experiència professional en l’ àmbit de la Direcció 
General en el sector fitness i és experta en Màrqueting 
i Comunicació. La nova directora de l’Agrupació està al 
capdavant de les 7 persones de l’equip professional.

El mandat de la junta directiva sorgida del procés electoral del 2019 està previst que finalitzi 
el gener del 2023.

Direcció 
Meritxell Solé
Recepció
Juanjo Carricondo
Administració 
Pilar Aguilar i Albert Escobar
Institucional  
i Comunicació 
Oriol Garangou

Àrea Social i Màrqueting 
Maria Millà
Àrea Esportiva 
Jordi Martínez
Àrea de Formació 
Mireia Riera
Àrea Jurídica  
i Desenvolupament 
Sílvia Molina

ESTRUCTURA PROFESSIONAL AGRUPACIÓ
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La Fundació de Jugadors del FC Barcelona és una 
fundació sense ànim de lucre constituïda el 1995 que 
té per objectiu ajudar els exjugadors i exjugadores del 
FC Barcelona socis de l’Agrupació i que es trobin sense 
els mínims mitjans de subsistència. Aquesta ajuda es 
concreta en cercar-los treball, procurar de trobar-los 
plaça en un geriàtric, assistència en un centre hospitalari 
o similar o assessorament general. Durant l’any 2019, 
la Fundació va aportar aportat ajuts econòmics a 65 
persones per un import total de 463.654,97€.

Només es dona ajut econòmic en aquells casos que 
la Junta Directiva hagi aprovat la petició després 
d’estudiar-la acuradament i en base al que estableix 
el Protocol de Concessió d’Ajuts que es va aprovar pel 
Patronat el 17 de juny de 2019. En aquest document 
queden establertes les ajudes que es poden concedir, 
els requisits per a accedir-hi, els criteris de concessió 
i quantificació dels ajuts, així com el procediment de 
concessió.

ASSISTÈNCIA MÈDICA
La Fundació  manté acords amb diferents entitats de l’àmbit de la 
salut per oferir serveis mèdics a les persones que reben ajuts de 
l’entitat.

Durant el 2019 es va seguir amb l’acord amb la companyia Assis-
tència Sanitària per derivar a consultes mèdiques específiques els 
socis sense recursos econòmics. També es va mantenir el conveni 
amb l’Hospital Vall d’Hebron per intercedir en peticions mèdiques 
d’extrema urgència. A més a més, es va arribar a un acord de 
col·laboració amb la ‘Clínica Dental Galindo’ que facilita l’accés 
a serveis odontològics a preus molt ajustats per a persones que 
reben ajuts de la Fundació.

RESIDÈNCIES I GERIÀTRICS
L’any 2019 la Fundació va fer aportacions per residència geriàtrica a 
5 socis de l’Agrupació i va realitzar un seguiment constant de totes 
les persones que han estat a residències o bé han tingut problemes 
de salut. A més, compta des de fa anys amb el suport de l’empresa 
Mutuam per l’atenció a la gent gran. Al mateix temps, a través de 
les relacions establertes amb les residències que participen en el 
Tallers de Reminiscència amb l’Agrupació, s’han establert acords 
de col·laboració que faciliten i agilitzen l’ingrés dels socis que ho 
necessiten.

BORSA DE TREBALL
La Fundació també té acords amb empreses com ‘Barna Porters’ 
per afavorir la incorporació al mercat laboral d’aquelles persones 
que es troben en edat de treballar i que demanen ajut econòmic a 
l’entitat

D’altra banda, es fomenta al màxim l’assistència a partits, clínics 
i actes esportius retribuïts, de les persones que reben ajut de la 
Fundació i s’intenta afavorir la seva participació en tallers de remi-
niscència i altres activitats que desenvolupa l’Agrupació per tal que 
puguin rebre un ingrés econòmic complementari.

Prop de 
500.000 euros 
en ajudes
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Justo Tejada 
President

Tente Sánchez 
Vicepresident

Félix Barrado 
Secretari

Joan Rovira 
Vicesecretari

Sílvia Molina 
Adjunt a Secretaria

Vocals

Toño de la Cruz

Joaquim Hernández

Eduardo Juan

José M. Laredo

Paco Martínez

Jofre Mateu

Àngel Mur

Josep Palau

Pepito Ramos

PATRONAT FBV VOCALS FBV PATRONS NATS FBV

JUNTA DIRECTIVA DE LA FUNDACIÓ (a desembre 2019)

El Patronat de la Fundació es va reunir el mes de juny a les instal·lacions del FC Barcelona.

Josep Álvarez

Guilermo Amor

Txiki Beguiristain Múgica

Josep Caireta

Ramon Cugat

Andrea Carreras-Candi

Toño. De la Cruz Gallego

Joan Gaspart

Xavier Hernández

Joaquim Hernández

Eduardo Juan

José M. Laredo

Jaume Llopis

Josep Maldonado

Paco Martínez

Jofre Mateu

Àngel Mur Ferrer

Carme Nieto

Ferran Olivella

Jaume Padrós

Josep Palau

Pepito Ramos

Josep Lluís Rovira

Eusebio Sacristán

Justo Tejada

Luis Torras

Carles X. Tusquets

Javier Vázquez

Ramon Alfonseda 
President

Tente Sánchez
Vicepresident 1r.

Paul Vilanova 
Vicepresident 2n.

Félix Barrado 
Secretari

Joan Rovira 
Vicesecretari

Gerard Figueras 
Secretari General  
de l’ Esport de la 
Generalitat de Catalunya

David Escudé 
Regidor d’Esports de 
l’Ajuntament de Barcelona

Joan Soteras Vigo 
President de la Federació 
Catalana de Futbol

Josep Maria Bartomeu 
President del  
FC Barcelona

José Gutiérrez 
President de l’ Associació 
de Periodistes Esportius 
de Catalunya
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INGRESSOS
 

Quotes Socis 86.033,00 € 
 

Activitats 87.559,29 € 
 

Aportacions FFCB i 0,5% 2.298.428,37 € 
 

Altres Donacions 21.779,64 € 
 

Altres Ingressos 3.644,11 € 
 

TOTAL
INGRESSOS 2.497.444,41€ 
DESPESES
Activitats 572.877,13 € 

 
Administració 478.181,21 € 

 
Ajudes assistencials 463.119,81 € 
Formació 41.056,84 € 
Donacions a capital dotacional 200.000,00 €

TOTAL
DESPESES 1.755.234,99€

INFORMACIÓ ECONÒMICA

PATROCINADORS

EMPRESES COL·LABORADORES EN COLABORACIÓ AMB

AMICS DE LA FUNDACIÓ

RESULTAT EXPLOTACIÓ

742.209,42€
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ÀREA  
INSTITUCIONAL

Responsables de l’Àrea Institucional

“A l’Agrupació tenim una funció molt clara cap al barcelonisme  
i la societat en general. Volem compartir els valors que hem après  
al Barça, tant amb els més petits com amb la gent gran i les Penyes.  
Fer-los partícips d’allò que hem viscut defensant la samarreta  
blaugrana des de qualsevol categoria.”

Joan G. Orti i Eduardo Juan
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Ramon Alfonseda 
President de l’Agrupació 
Barça Jugadors

Pau Vilanova
Directiu del FC Barcelona

Maria Teixidor 
Directiva del FC Barcelona

Gerard Figueras 
Secretari general  
de l’Esport

Marta Carranza 
Comissionada  
d’Esports de l’Ajuntament 
de Barcelona.

Mària Vallès
Directora de la  
Fundació Barça

Jofre Mateu 
Vicepresident de 
l’Agrupació Barça 
Jugadors.

Laura Llinàs 
Directiva de l’Agrupació 
Barça Jugadors.

Ernest Folch 
Director del diari Sport.

Sergi Solé 
Redactor en cap del  
diari Mundo Deportivo

Lorea Bakero 
Periodista del diari  
Mundo Deportivo

Jordi Costa 
Periodista de  
Catalunya Ràdio

Pilar Calvo 
Consultora i periodista

Carme Nieto 
Exjugadora del FC 
Barcelona i delegada  
de l’ABJ Femení

Xavi Andreu 
Periodista

TER STEGEN I ALEXIA PUTELLAS,  
PREMI BARÇA JUGADORS AL JOC NET

JURAT DEL PREMI BARÇA JUGADORS 2019

Els jugadors del FC Barcelona Marc André Ter Stegen 
i Alexia Putellas van ser els guardonats amb el Premi 
Barça Jugadors 2019, que cada any lliura l’Agrupació 
per distingir els futbolistes del primer equip amb més 
joc net de la temporada. La del 2019 va ser la desena 
edició i la que per primera va incloure la categoria 
femenina. Seguint el model de convocatòries anteriors, 
d’una votació popular per les xarxes socials van sortir 
els finalistes i, un jurat de persones expertes, format 
per exfutbolistes del FC Barcelona, representants de 
les directives i mitjans de comunicació esportius, va 
escollir-ne els guanyadors. 

Del porter, el jurat va valorar la seva humilitat, naturalitat 
i la seva integració en el dia a dia de l’entitat i, en 
general, de la cultura del país. A més, va mencionar el 
seu gest posterior a la derrota davant del Liverpool a la 
semifinal de la Champions League, en què va travessar 
el camp per donar les gràcies als seguidors culers que 
estaven a Anfield.

Pel que fa a Alexia Putellas, jugadora del FCB Femení 
des del 2012, el jurat va identificar en la seva figura la 
potència del futbol femení a Catalunya, la lluita per la 
igualtat d’oportunitats i el seu treball dins el vestuari en 
una temporada amb dificultats. 

Alexia Putellas i Ter Stegen van ser els guanyadors de la primera edició en què es va incorpo-
rar la categoria femenina.

“A l’afició l’intentem tornar cada setmana 
l’estima que ens dona”.

Alexia Putellas

“Des que vaig arribar al Barça em sento  
molt integrat, valoro molt les persones que 
estan amb mi”.

Ter Stegen
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L’AGRUPACIÓ A CERVERA: SETMANA BARÇA JUGADORS

La Setmana Barça Jugadors va omplir Cervera durant 
tres dies amb els colors i els valors del FC Barcelona. 
L’Agrupació va celebrar a la capital de la Segarra, que 
durant el 2019 era la capital de la cultura catalana, la 
cinquena edició d’aquest esdeveniment que mostra 
part dels projectes en què habitualment treballa 
l’Agrupació. Al llarg dels tres dies s’hi van fer diferents 
esdeveniments, tots ells protagonitzats per exfutbolistes 
blaugrana i membres de l’Agrupació.

A la Setmana Barça Jugadors hi van col·laborar 
les següents institucions i empreses: la Paeria de 
Cervera, la Fundació Barça, la Federación Española 
de Futbolistas Veteranos, l’Agrupació de Penyes 
Barcelonistes Lleida Sud, la Penya Blaugrana de Cervera, 
Josma Sport Gol, El Pastoret i Estrella Damm.

CLÍNIC “BARÇA EXPERIENCE MINI” 
80 nens i nenes van participar a les dues sessions de 
clínic preparat per membres de l’Agrupació. L’objectiu: 
conèixer més a fons el mètode de treball en els 
entrenaments del Barça a través de diferents estacions 
de passi, control... i acabant amb un partidet. Es tracta 
d’una de les experiències més consolidades de la 
Setmana Barça Jugadors, i que en aquesta ocasió va 
anar a càrrec de Maria Amo, Antonio Cañizares, David 
Forcat, Joan Carles Hidalgo, Esther Imaz, Jordi Martínez 
i Ester Torrecilla. 

XERRADA “ENGANXA’T A L’ESPORT”
El vicepresident de l’Agrupació, Jofre Mateu, va conduir 
aquesta xerrada d’esport i hàbits saludables davant de 75 
alumnes de 5è de primària. Des de l’experiència pròpia, 
Mateu els va explicar els valors del Barça, les coses 
bones que aporta l’esport a nivell de salut i de relació 
social i també els hàbits necessaris del bon esportista.

TALLER DE REMINISCÈNCIA
Per primera vegada a la Setmana Barça Jugadors, 
l’Agrupació va organitzar un tast dels tallers de 
reminiscència. A Cervera, els exjugadors Javi Delgado i 
Esther Torrecilla van conduir una sessió al Centre de Dia 
Josep Valls.

CONFERÈNCIA “BARÇA I CATALANISME”
Centrada en els 40 primers anys d’història del Club, la 
conferència del periodista Frederic Porta i Salva Torras, 
vicepresident de la Confederació Mundial de Penyes,  
revela com es va gestar la relació de l’entitat amb el 
catalanisme polític. També hi van intervenir el net del 
fundador del FC Barcelona, Xavier Gamper i l’exjugador 
del Club i expresident de l’Agrupació, Josep Maria Fusté.

TITELLES “TANT SE VAL D’ON VENIM”
A través d’una història explicada amb titelles, aquest 
espectacle de la Fundació Barça el van seguir 100 
infants de P5 i 1r de les escoles de Cervera a l’auditori 
de la ciutat.
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UNA TROBADA AMB ASSISTÈNCIA RÈCORD

EXFUTBOLISTES DEL FC BARCELONA  
AMB HOMENATGE A CERVERA

L’última jornada de la Setmana Barça Jugadors es va 
dedicar a la Trobada anual d’Exjugadors blaugrana, en 
què es va batre el rècord de participació d’exfutbolistes, 
amb 200, xifra que amb els acompanyants va pujar a 
315 persones en total. La jornada, com és habitual, va 
començar amb una matinal de partits de futbol entre els 
mateixos assistents, activitat que es va allargar durant 3 
hores i en què hi van participar més de 130 exjugadors i 
exjugadores. Una estona que es va fer curta també per 
als acompanyants i curiosos que van desfilar per l’estadi, 
amb activitats per infants, la presència de l’autocar oficial 
del primer equip del FC Barcelona, els trofeu de la Lliga i 
la Copa del Rei, i la visita al centre històric de Cervera i la 
col·lecció de motos dels germans Márquez.

DOBLE HOMENATGE
La Trobada del 2019 va servir per commemorar el 
25è aniversari de la Copa de la Reina aconseguida pel 
FCB Femení el 1994 i el doblet del Juvenil Sub 19 a la 
mateixa temporada. Un total de 26 integrants d’aquelles 
plantilles, inclosos els entrenadors Juan Manuel Asensi 
i Luis de la Pena, van pujar a l’escenari per rebre el 
reconeixement de tota l’Agrupació, un homenatge en 
forma de samarreta antiga blaugrana amb el nom de 
cadascú i el número 10. En els moments previs al dinar, 
el president de l’Agrupació, Ramon Alfonseda, i el directiu 
del FC Barcelona, Pau Vilanova, van destacar l’energia de 
l’entitat i el seu paper aglutinador en la família dels i les 
que han defensat la samarreta del Barça.

FCB Femení 1993-94

Núria Bosch

Judit Corominas

Maria Teresa Datzira

Sílvia Díaz

Anna Garcia

Ma. Àngels Grau

Olga Huertas

Esther Inglés

Carolina Juliench

Isabel Martín

Marina Millán

Olga Moreno

Africa Ocaña

Enriqueta Pulido

Roser Serra

Esther Torrecilla

Ariadna Viñoles

Luis de la Pena 
entrenador

Juvenil Sub 19 1993-94

Jordi Esteban

Fran García Pimienta

Juan Carlos Gutiérrez

Javi Moreno

Xavier Moro

Oscar Sánchez

José Vicente Quevedo

Juan Manuel Asensi 
entrenador

Javi Moreno, membre de l’equip Sub 19 de la temporada 1993-94, s’emporta una pilota per 
davant de Samuel Okunowo.

Al llarg del matí, es van organitzar partits per edats. En el cas del femení, van jugar un sol partit repartides en dos equips.
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EL FUTBOL I LA HISTÒRIA DEL BARÇA PER FOMENTAR EL TREBALL DE LA MEMÒRIA

L’Agrupació va continuar organitzant un any més 
els tallers de reminiscència a diferents residències 
sociosanitàries de Catalunya. Els exjugadors blaugrana, 
Javi Delgado, Jordi Gonzalvo, Xavi Guzmán, Jordi López 
i Esther Torrecilla van ser els encarregats de dirigir 
aquestes activitats lúdiques amb l’objectiu d’ajudar 
les persones amb fase inicial d’Alzheimer a treballar la 
memòria. En total es van impartir 5 tallers durant l’any a 
residències de Barcelona, Sant Adrià de Besòs, Barberà 
del Vallès i Premià de Mar.

Els tallers consten de 12 sessions de dues hores amb 
el mateix grup i també s’inclouen algunes activitats 
especials, com un tour guiat pel Camp Nou acompanyats 
dels seus familiars o la visita que reben d’un exjugador 
del primer equip del FC Barcelona. Al final de la 
darrera sessió, tots els participants reben una medalla 
commemorativa i una samarreta històrica de l’Agrupació.
Els tallers de reminiscència estan promoguts per la 
Federació Espanyola d’Associacions de Futbolistes 
Veterans (FEAFV), i en el 2019 les residències on es va 
impartir eren centres de les empreses Ballesol i Domusvi

La visita d’exjugadors del primer equip del FC Barcelona, com Joan Torrent, formen part de les 
activitats dels Tallers de Reminscència. Moreno, membre de l’equip Sub 19 de la temporada 
1993-94, s’emporta una pilota per davant de Samuel Okunowo.

L’emoció de tocar la gespa del Camp Nou, una experiència única per als participants als Tallers de Reminiscència, com els de la residència Domus Vi de Premià de Mar.
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TRIBUNA BARÇA: UNA EXPERIÈNCIA PER HUMANITZAR L’HOSPITALITZACIÓ

L’Agrupació de Jugadors de FC Barcelona va organitzar 
4 sessions del Tribuna Barça, una activitat en què 
els infants ingressats en hospitals viuen una nova 
experiència veient un partit del FC Barcelona per 
televisió acompanyants de membres de l’associació, que 
col·laboren de manera voluntària. L’objectiu és humanitzar 
l’hospitalització d’aquests infants i proporcionar-los 
un parèntesi de 90 minuts en la rutina del centre. Les 
sessions es van fer a l’Hospital Sant Joan de Déu i a 
l’Hospital Vall d’Hebron. En el cas de l’hospital barceloní, 
el Tribuna Barça va tenir lloc a la Sala Barça habilitada per 
la Fundació Leo Messi.

El programa de l’activitat intenta reproduir la vivència 
d’un espectador del Camp Nou. No hi falta doncs, el 
maquillatge amb les barres blaugrana, l’himne del 
Barça i l’animació, a càrrec dels mateixos membres 
de l’Agrupació, que suggereixen una porra entre tots 
els assistents. Al final, un obsequi per a tothom i un 
d’especial per a l’infant guanyador de la porra. 

17 exfutbolistes blaugrana van participar en algun dels 
quatre Tribuna Barça que l’Agrupació va organitzar,  per 
veure els partits amb el Real Madrid, l’At. Madrid, el Girona 
i la Real Societat. Van ser Maria Amo, Tomàs Bermejo, 
Joan G. Orti, Esther Imaz, Esther Inglés, Oscar Lausín, 
Manolo Luna, Dani Martínez, Sergio Martínez, Silvia 
Mariano, Carme Nieto, Sergi Pérez, Samuel Okunowo, 
Juanjo Ruiz, Esther Torrecilla i Juan Carlos Unzué.

Al Tribuna Barça, els membres de l’Agrupació participants a l’activitat viuen amb intensitat els 
partits, com també ho farien al Camp Nou.

Membres de l’Agrupació i voluntàries de l’Hospital Sant Joan de Déu, en el Tribuna Barça on va 
participar l’exjugador del primer equip, Juan Carlos Unzué.
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2019: PRIMERA FINAL DE LA CHAMPIONS  
FEMENINA I RECORD PER BASILEA
El 2019 va ver 40 anys de la històrica final de la Recopa d’Europa que 
el FC Barcelona va guanyar a la ciutat suïssa de Basilea. Gran part 
d’aquella plantilla es va reunir al Camp Nou per rebre l’homenatge de 
l’afició culer a la prèvia del Barça – Getafe de la Lliga. Una ocasió ex-
cepcional per veure una sèrie de jugadors que van escriure un episodi 
molt recordat de la història blaugrana, i que l’Agrupació i el Club van 
reunir de nou per commemorar-lo.

Pocs dies després, a Budapest va tenir lloc la final de la Champions 
League femenina, on per primera vegada hi va arribar el FC Barcelona. 
Un àmplia delegació de l’Agrupació s’hi va desplaçar per acompanyar 
l’equip en aquesta nova fita històrica. Un viatge que no es van perdre 
un grup de pioneres dels primers anys del Barça Femení.

Guillermo Amor, Juan Manuel Asensi i Ricardo Serna, 3 generacions diferents d’exfutbolistes 
blaugrana junts en un acte amb Penyes.

 Robert Fernández a l’aniversari de la PB d’Almacelles, acte no hi va falta el fill del poble, Xavier Sánchez Jara.

MÉS ACTES AMB LES PENYES
Al llarg del 2019 l’Agrupació va estar present a 214 actes organitzats 
per les Penyes Barcelonistes, xifra que suposa un increment del 18% 
respecte l’any anterior. Una manera de contribuir a fer barcelonisme 
és, sense dubte, estar en els esdeveniments dels grups de persones 
aficionades al Barça, destacant la presència d’exjugadors i exjugado-
res del Club en les Trobades de les Federacions, aniversaris i inaugu-
racions de noves seus. El 70% d’actes en què van participar membres 
de l’Agrupació va ser a Catalunya, mentre que el 30% va tenir lloc a la 
resta d’Espanya, principalment a Andalusia, el País Valèncià i les Illes 
Balears. Com a novetat, el 2019 es va posar en marxa el “Parlem amb 
la història”, una taula rodona protagonitzada per exfutbolistes del Club 
i dedicada a un tema històric concret.

Igual que en anys anteriors, coincidint amb el Sopar Anual l’Agrupació 
va organitzar una jornada de formació per membres de l’entitat que 
participen en actes amb Penyes. La trobada va reunir 17 participants, 
que van aprofundir els seus coneixements sobre diversos aspectes 
relacionats amb l’entorn blaugrana: el funcionament de la Fundació de 
Jugadors del Club, el projecte del Nou Espai Barça i la relació històrica 
entre Barça i catalanisme.

Jugadors i jugadores participants en actes de Penyes Barcelonistes 
durant el 2019: Joaquín Albaladejo, Ramon Alfonseda, Juan José 
Almagro, Vicenç Amigó, Guillermo Amor, Juan Manuel Asensi, Ramon 
M. Calderé, Juanjo Carricondo, Paco Clos, Miquel Corominas, Marta 
Cubí, Joan Estella, Robert Fernández, Paco Fortes, Javi García, Alberto 
Manga, Paco Martínez, Pere Valentí Mora, Julio Alberto Moreno, Car-
me Nieto, Paco Nieto, Samuel Okunowo, Flor de Luna Pila, Juan Carlos 
Rodríguez, Tente Sánchez, Adjutori Serrat, Manolo Tomé, Joan Torrent, 
Xavier Roca, Xavier Sánchez Jara, Ricardo Serna i Rafael Zuviría.
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VOLUNTARIAT AMB LA FUNDACIÓ BARÇA
Durant l’any 2019, l’Agrupació de Jugadors del FC Barcelona va seguir 
col·laborant amb diverses iniciatives de la Fundació Barça, centra-
des sobretot amb el benestar pediàtric i en el programa de persones 
refugiades. En referència al projecte d’atenció a persones refugiades, 
hi va haver col·laboracions de membres de l’Agrupació a Grècia, Líban 
i Aràbia Saudita. El mes de març, Jordi Ferrón, Laia Fusté, Joan G. 
Orti i Esther Torrecilla van conèixer la tasca de l’entitat a l’illa grega de 
Lesbos. La mateixa Torrecilla també va estar a Aràbia Saudita el mes 
d’abril. Finalment, Juanjo Carricondo, Gemma Giró, Dídac Rodríguez 
i Leticia Viñole van visitar el projecte de la Fundació a la Vall de la 
Bekaa, al Líban. 

Diversos membres de l’Agrupació van col·laborar de manera conti-
nuada durant l’any en el projecte Robot Pol, en què infants malalts de 
diversos hospitals visiten de manera virtual el Camp Nou amb l’ajuda 
d’un robot. En aquest cas, exjugadors i exjugadores del Club fan 
l’acompanyament durant l’activitat tant a l’hospital com a l’Estadi. Han 
col·laborat en aquest programa Genís Bassas, Francesc Bel, Laia Fusté 
i Esther Torrecilla.

AL COSTAT DEL CLUB DURANT TOT L’ANY
Un any més, els exjugadors i exjugadores del FC Barcelona van acom-
panyar el Club en els actes institucionals més rellevants. I al llarg del 
2019 n’hi va haver dos que van significar per damunt la resta. D’una 
banda, la inauguració de l’Estadi Johan Cruyff i del monument al mític 
jugador situat l’esplanada del Camp Nou, i també en l’acte de comiat 
del Miniestadi, que va reunir una bona representació d’exjugadors del 
Barça B. L’ofrena floral per la Diada Nacional o la Gala del Culer de 
l’Any també van comptar amb la presència de l’Agrupació.
Finalment, durant el 2019 es van celebrar dues edicions de l’Identitat 
Barça, el programa de Masia 360 amb la col·laboració de l’Agrupació 
i que persegueix que els joves futbolistes blaugrana s’impregnin de la 
història i els valors del Club. Dídac Rodríguez i Xavi Roca van compar-
tir les seves vivències amb dos dels equips del Benjamí de La Masia.

MÉS RELACIONS INSTITUCIONALS
A nivell de Catalunya, el contacte amb la secretaria general de l’Esport 
va ser continuat durant el 2019, amb la celebració de diferents 
reunions de coordinació per abordar nous projectes, relacionats 
sobretot amb la preparació formativa dels i les futbolistes i també 
amb activitats de promoció de la cultura i l’esport català. Igualment 
amb la Federació Catalana de Futbol hi va haver contactes referents 
a la formació i a promoció del futbol. Al mateix temps, l’Agrupació va 
continuar molt activa en la Federació Espanyola d’Associacions de Fut-
bolistes Veterans (FEAFV), de la qual n’és membre fundador i n’ocupa 
una de les vicepresidències. D’altra banda, directius de l’Agrupació van 
acudir a l’acte dels 40 anys del diari Sport.

Els exjugadors del FC Barcelona – a la imatge Juanjo Carricondo- van animar a fer un xuts a 
infants d’un assentament de refugiats proper a Joub- Jannine. 

Ramon Alfonseda i Xavi Molist, amb el president de la Federació Catalana de Futbol,  
Joan Soteras.

Diferents membres de la junta de l’Agrupació van assistir al descobriment de l’estàtua de 
Johan Cruyff, al costat de la de Kubala, al Camp Nou. 

Exfutbolistes blaugrana van acompanyar la Fundació Barça  
en el seu programa per a refugiats a Grècia (Lesbos) i el Líban, 
una experiència transformadora per als i les participants.
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ÀREA  
ESPORTIVA

Responsable de l’Àrea Esportiva

“Quan deixes de jugar a futbol no et passa pel cap que uns anys  
després et tornaràs a posar la samarreta del Barça. I quan això passa,  
la sensació és irrepetible. I a més, a l’Agrupació venim a jugar més  
que futbol, intentem ser presents en esdeveniments solidaris,  
socials i culturals.”

Tente Sánchez
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L’AGRUPACIÓ REIVINDICA  
EL FUTBOL FEMENÍ AL MARROC

L’AGRUPACIÓ PARTICIPA PER SEGONA  
VEGADA EN EL ‘TRADITIONS MASTERS’  
DE BERLÍN

L’equip femení de l’Agrupació va jugar el 23 de març al 
Marroc el seu segon partit internacional, a la localitat 
d’Al-Aiun, la ciutat més gran del Sàhara Occidental. Una 
expedició de 18 exjugadores blaugrana amb l’entrenador 
Joan Carles Hidalgo es va desplaçar al país del nord 
d’Àfrica per promocionar el futbol femení i la figura de 
la dona a l’esport femení. L’equip d’exjugadores es va 
enfrontar en un amistós al Club Municipal d’Al-Aiun.

El president de l’Agrupació, Ramon Alfonseda, i 
Carme Nieto, una de les pioneres del futbol femení 
al FC Barcelona i delegada institucional de l’equip, 
van acompanyar l’expedició blaugrana de 18 
exjugadores: Maria Amo, Veronica Arcos, Araceli 
Benavente, Laura Caballero, Vanesa Cabeza, Marta 
Cubí, Paulina Ferré, Susana Galiana, Mar Garcia, Auri 
Granero, Esther Imaz, Ester Inglés, Rosanna Miquel, 
Eva Oliva, Cristina Pacheco, Vanessa Romero, Núria 
Suñé i Carla Tomàs. 

Una expedició de 12 jugadors de l’Agrupació  va viatjar 
fins a Berlín per participar en el Traditions Masters, 
un torneig que celebrava la seva desena edició i que 
es va dur a terme del 3 al 6 de gener al pavelló Max-
Schmelling-Halle de la capital alemanya. L’equip masculí 
de l’Agrupació es va enfrontar al FC Union Berlín, al 
Karlsruher SC i al Hertha BSC. Es tractava d’un torneig 
de futbol 5.

Aquest va ser el segon cop que l’Agrupació participava 
en el torneig (va fer-ho per primer cop l’any 2014) 
i, malgrat que l’equip blaugrana no va aconseguir 
classificar-se per a les semifinals, els jugadors van viure 
una gran experiència en una competició d’alt nivell i 
exigència.

L’equip blaugrana va estar format per 12 exjugadors del 
Club: Xavi Guzmán, Jaume Llaveria, Samuel Okunowo, 
Sergi Pérez, Robert Fernández, Dídac Rodríguez, Xavi 
Moro, Luis Milla, Jordi Martínez, Jofre Mateu, Andoni 
Goikoetxea i Sergio Martínez. 

L’equip femení de l’Agrupació va disputar al Marroc el segon partit internacional.

Goiko va ser un dels exjugadors blaugrana que va formar part de l’equip que va jugar a Berlín.

El partit es va jugar a les instal·lacions del Club Municipal d’Al-Aiun, ciutat que promou de 
manera especial el futbol femení.

L’equip de l’Agrupació en un dels trams que es conserven del Mur de Berlín.
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PARTITS PER A UNA BONA CAUSA

L’Agrupació de Jugadors del FC Barcelona va disputar 
un total de 10 partits benèfics al llarg del 2019. El més 
destacat d’ells va ser, sense dubte, el que es va jugar 
a Polònia a finals del mes d’agost, contra el càncer 
infantil. A la localitat de Wasosz va jugar un partit 
amb l’equip de veterans local. Prèviament, la formació 
blaugrana, liderada pel vicepresident Tente Sánchez, 
va visitar la planta infantil oncològica de l’Hospital 
Przyladek Nadziei, a la localitat propera de Wroclaw. Allà 
van estar una bona estona compartint barcelonisme 
amb infants ingressats i els seus familiars. 

L’exjugador Robert Fernández comentava que “aquest 
moment a l’hospital va ser molt especial ja que la 
nostra visita va servir per donar un moment de respir 
i esperança als més petits”.  L’expedició va completar 
el viatge amb una visita molt emotiva al camp de 
concentració d’Auschwitz, on va tenir un record especial 
per a les víctimes del genocidi nazi.

A nivell de Catalunya, l’Agrupació també es va sumar a 
la campanya de captació de fons per a la construcció 
del Sant Joan de Déu Pediatric Center, previst com un 
dels centres d’oncologia pediàtrica més grans d’Europa. 
Es va jugar un partit benèfic per recollir fons contra 
el combinat de la Guàrdia Urbana de l’Hospitalet, un 
amistós que es va jugar al Camp de la Feixa Llarga.

A més dels partits d’estiu i la Trobada, els mesos de 
final de la temporada solen ser força actius pel que fa 
a compromisos solidaris. Un d’ells va ser el Torneig 
Lloreda Veterans Memorial Pep Ribas, que en la seva 
vuitena edició va tornar a comptar amb la participació 
de l’equip de l’Agrupació i també amb formacions de 
veterans com el Girona o l’Eibar. El trofeu, a benefici de 
la investigació de l’ELA (Esclerosi Lateral Amiotròfica), 
es va jugar a Barcelona el 29 de juny, en una jornada 
marcada per les altes temperatures.  Una de les cites en 
què l’Agrupació va sumar una nova participació va ser el 
Torneig Solstaina, una matinal de futbol 7 per a equips 
amb diversitat funcional i on l’equip blaugrana va jugar 
dos partits d’exhibició.

A la mateixa època l’equip femení de l’Agrupació 
va participar en un torneig solidari de Terrassa, per 
recaptar fons per a la investigació de la distròfia 
muscular de Duchenne que es fa a l’Hospital Sant Joan 
de Déu. Una de les peculiaritats de l’esdeveniment era 
que per primera vegada les jugadores exblaugrana 
participaven en un torneig en el qual els equips que el 

L’expedició de l’Agrupació va visitar infants malalts en tractament per càncer durant l’acció 
solidària a Polònia.

El Torneig Solstaina és una de les cites habituals del calendari de l’Agrupació.

Núria Suñé va marcar tres gols en el Torneig solidari jugat a Terrassa i que va acabar guanya 
l’AJFCB Femení.



MEMÒRIAÀREA ESPORTIVA

22 23 AGRUPACIÓ BARÇA JUGADORS / FUNDACIÓ BARÇA VETERANS

conformaven eren equips formats per veteranes. A més, 
la formació de l’Agrupació es va proclamar campiona 
del torneig. Una altra iniciativa que també va rebre el 
suport de l’Agrupació va ser La Sonrisa de Daniela, una 
entitat que capta fons per a la investigació que es fa a 
l’Hospital de la Vall d’Hebron de la histiocitosi cèl·lules 
de Langerhans, una malaltia minoritària que pateix una 
nena de Badalona i que va motivar la celebració d’un 
partit amb els veterans de la ciutat. 

L’equip de l’Agrupació també va fer costat a la Fundació 
Noelia, una entitat que treballa amb infants afectats 
per distròfia muscular congènita a causa d’un dèficit 
de col·lagen VI, una malaltia minoritària i per tant de 
molt difícil curació. El combinat blaugrana va jugar amb 
aquesta finalitat a Camarles (Baix Ebre) un amistós 
amb la selecció dels Veterans de les Terres de l’Ebre.  
També cap a finals d’any, l’AJFCB Masculí va participar 
en un triangular benèfic de Cunit sota el lema “Cap 
nen sense joguina” per lluitar contra la desigualtat 
infantil i aconseguir que cap nen es quedés sense 
joguina per a les festes de Nadal. Finalment, el 28 de 
desembre, l’equip d’exjugadors del FCBarcelona va 
jugar un amistós amb els veterans de la UE L’Espluga a 
benefici de “Riuada Solidària”, una iniciativa per ajudar 
els afectats per la riuada del riu Francolí amb l’objectiu 
de servir d’empenta per revifar els negocis locals i refer 
les parts afectades. Amb les entrades al partit, que 
costaven 5 euros, es van recollir 1.100 euros que l’equip 
local va lliurar a la plataforma solidària. 

TAMBÉ DESTAQUEM
Al llarg del 2019 també cal destacar alguns dels partits 
que van disputar els equips de l’Agrupació. És el cas de 
la visita que vam rebre dels veterans del Girona, amb 
motiu del 10è aniversari de l’entitat, i que va suposar 
l’últim partit de l’Agrupació jugat al Miniestadi, abans 
de la seva demolició. També ens va visitar l’equip dels 
veterans del FC Thuro, de Dinamarca, i un combinat 
d’exjugadors del Japó, tots dos partits protagonitzats 
per exjugadors majors de 60 anys. L’Agrupació també 
va ser present als centenaris dels clubs catalans del 
Campdevànol i la Palma de Cervelló. 

Pel que fa a l’AJFCB Femení, cal destacar la seva 
participació en dos tornejos, a banda del ja mencionat a 
Terrassa. D’una banda el triangular que es va disputar 
a Taradell (Osona) per a la promoció del futbol femení i 
de l’altra una nova participació en el torneig de futbol 7 
Femelite, que cada estiu se celebra a Barcelona.

El badaloní Jordi Ferrón, amb la Daniela i la seva família, que lidera un moviment de sensibi-
lització

Taradell (Osona) va acollir un Torneig de promoció de futbol femení.

Javi Delgado, capità de l’AJFCB Masculí, i Jordi Rebollo, que havia jugat al Barça i al Girona, en 
els moments previs al que va ser l’últim partit de l’Agrupació disputat al Miniestadi.
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REORGANITZACIÓ DE 
L’ÀREA ESPORTIVA

NOVES INSTAL·LACIONS D’ENTRENAMENT

Durant l’exercici de 2019, el nou 
directiu responsable de l’Àrea 
Esportiva, Tente Sánchez, va liderar 
la reorganització del departament i 
dels diferents equips. La Comissió 
Esportiva formada pel mateix 
Sánchez, Maria Amo, Félix Barrado, 
Sergi Pérez i Xavi Roca, va acordar 
fusionar tots els equips masculins i 
fer una convocatòria a mida de cada 
compromís a partir del perfil d’edat i 
característiques dels jugadors. 

A l’any 2019, els equips de l’Agrupació van canviar la localització dels seus 
entrenaments del Miniestadi a la Ciutat Esportiva Joan Gamper.

A llarg de l’any des de la mateixa Agrupació de Jugadors es preveuen 
diferents partits en què els protagonistes són els mateixos membres de 
l’entitat. Moments en què el futbol és un pretext per retrobar-se i fer més 
gran l’Agrupació. Els Triangulars Socials +55 en són un exemple, adreçats a 
un col·lectiu molt concret i molt actiu tant esportivament com social. Durant 
el 2019 se’n van disputar a La Seu d’Urgell, a Cervelló i un de molt especial a 
Sant Andreu de Llavaneres en què també va participar l’equip femení.

Les altres tres cites ineludibles del calendari esportiu i social de l’Agrupació 
són els partits de la Trobada, celebrada a Cervera el mes de juny, els partits 
d’estiu, un esdeveniment exclusiu que s’organitza al Camp Nou i que serveix 
per tancar oficialment la temporada esportiva, i els partits de Nadal, on 
per tercer any es va obrir a la participació de fills i nets d’exjugadors amb 
l’organització de partidets especialment per a ells a la Ciutat Esportiva.

 PARTITS SOCIALS DE L’AGRUPACIÓ 

MÉS SERVEIS MÈDICS

Una de les accions que va dur a terme aquest any 2019 l’Àrea Esportiva va 
ser la d’actualitzar les revisions mèdiques, per tal que tots els jugadors i 
jugadores que participen en els entrenaments passin aquest tràmit cada 
dos anys com a màxim. Davant el suggeriment del Departament de Serveis 
Mèdics del FC Barcelona, l’Àrea va aprovar un pressupost per tenir un servei 
d’ambulància en els entrenaments de l’AJFCB Masculí i Femení a partir del 
2020. També es va construir un nou espai de fisioteràpia i rehabilitació a la 
nova seu social, amb la previsió d’instal·lar-hi noves màquines i aparells.
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 PARTITS JUGATS: 50 PARTITS 
 AJFCB MASCULÍ 

3, 4 i 5 de Gener
Troneig Traditionsmasters  
a Berlín (Alemanya)
Gols de Jofre (4), J. Martínez (1), Goikoetxea 
(1), X. Moro (1) i Luis Milla (1)

15 de gener
AJFCB 12 – Tabuk  
Pharmaceuticals 2
Gols de A. Gómez (5), Rebollo (3),  
Jofre (1) i J. Martínez (3)

25 de gener
AJFCB 6 – Combinat periodistes 1
Gols de Jofre (1), X. Molist (2), J. Martínez (2)  
i Christiansen (1)

2 de març
Triangular +55 a La Seu d’Urgell
Gols d’E. Moret (2)

16 de març
Guàrdia Urbana L’Hospitalet 1  
– AJFCB 6
Gols de Ollés (2), Jofre (1), J. Martínez (1),  
D. Rodríguez (1) i Cristino (1)

28 d’abril
Triangular a Sant Cugat
Gols de Molina (3), Luna (1) i Fuentes (1) 

1 de maig
Triangular a Granollers
Gols de J. Martínez (3), Rexach (1),  
J. Ferrón (2) i Miguel Ángel (1)

11 de maig
Triangular +55 a Sant Llorenç Savall
Gols de J.C. Hidalgo (1), J. Guijo (1)  
i J. Manuel Martínez (1) 

18 de maig
AJFCB 5 – Veterans Girona FC 1
Gols de J. Martínez (1), J. Ferrón (1),  
J. Molina (1) i J. Carricondo (2) 

26 de maig
Badalona 1 – AJFCB 4
Gols de Jofre (1), J. Ferrón (1),  
J. Molina (1) i Ollés (1) 

2 de juny
FC Taina 4 – AJFCB 14
Gols de M. Escobar (7), M. Martínez (1),  
J. Durà (1), Lico (1) i J. Torcal (3)

15 de juny
Trobada Agrupació a Cervera
Gols de Rodri (2), F. Navarro (2), J. Llopis (1), 
J. Sánchez (3), Ollés (5) i S. Pérez Molinero (1), 
M. Escobar (2), Fuentes (1) i D. Forcat (1) 

22 de juny
Campdevànol 2 – AJFCB 10
Gols de Fuentes (1), Rebollo (2), D. Vila (3),  
M. Escobar (1), O. Lausin (1) i D. Martínez (2)

29 de juny
FC Taina 4 – AJFCB 14
Gols de J. Vilches (2)

1 de juliol
Partits d’estiu ABJ
Gols de F. Castaño (1), M. Escobar (1),  
P. López (1), Rebollo (1), R. Hernández (1),  
J. Martínez (2) i D. Forcat (1)

13 de juliol
Quadrangular +55 a Sant Andreu  
de Llavaneras
Gols de J.M. Pujol (1), O. Lausin (1),  
M. Escobar (1) i Cata (2)

21 de juliol
Arenys de Mar 0 – AJFCB 13
Gols de Ollés (4), Cristino (2), D. Rodríguez (1), 
Luna (1), J. Ferrón (1), Vilches (1),  
A. Manga (1), Molina (1) i D. Vila (1)

24 de agost
Alpicat 2 – AJFCB 10
Gols de D. Martínez (1), Carricondo (1),  
Molina (1), Jofre (1), A. Gómez (1), Ollés (4)  
i J. M. Nogués (1)

31 d’agost
Wasosz 3 – AJFCB 10
Gols de Rosas (1), Ollés (1), J. Martínez (2), 
Rebollo (3), Vilches (1), Molina (1)  
i D. Martínez (1)

13 de setembre
Palma de Cervelló 2 – AJFCB 7
Gols de Ollés (2), Molina (2), J. Ferrón (1)  
i D. Martínez (2)
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25 de setembre
AJFCB (+65) 1 - Combinat  
Japonès (+65) 2
Gol de E. Sala (1)

19 d’octubre
Triangular +55 a Cervelló
Gols de J. M. Martínez (1), Cata (1),  
J. N Guijo (1), Rodri (1)

20 d’octubre
Sant Quirze de Besora 0  
– AJFCB 12
Gols de Vilches (2), Jofre (2), S. Sicart (1),  
J. Martínez (3), J. Ferrón (2) i A. Civico (2)

1 de novembre
AJFCB (+60) 1 - Veterans UE 
Cornellà 2
Gol de J.N. Guijo (1)

9 de novembre
Teià 0 – AJFCB 7
Gols de J. Delgado (1), J. Ferrón (1), Ollés (3), 
Jofre (1) i Fuentes (1)

11 de novembre
AJFCB (+60) 2 – Veterans  
FC Thuro 2
Gols de F. Navarro (1) i J. Torcal (1)

16 de novembre
Sant Hilari de Sacalm 4 – AJFCB 3
Gols de Molina (2) i O. Lausin (1)

30 de novembre
Selecció de Camarles 1 – AJFCB 4
Gols de J. Carricondo (2) i Jofre (2)

15 de desembre
Triangular de Cunit
Gols de Molina (1), Ollés (1), Cristino (1)  
i Zamora (1)

23 de desembre
Partits de Nadal ABJ
Gols de M. Guzmán (1), J.N. Guijo (1),  
Fuentes (1), Ollés (1) i J. Martínez (1)

28 de desembre
Espluga del Francolí 1 – AJFCB 7
Gols de A. Civico (2), J. Martínez (3), D. 
Rodríguez (1) i J.M. Nogués (1)

 AJFCB FEMENÍ 

1 de febrer
AJFCB 16 – Combinat de Terrassa 0
Gols de Loli Lamarca (3), N.Suñé (3),  
V. Romero, M. Amo, S. Mariano (2),  
S. Galiana (2), Africa (2), G. Giró i E. Inglés.

2 de març
Triangular a Taradell
Gols de Mar Garcia (2), E. Torrecilla  
i Flor de Luna.

23 de març
Combinat Al-Aiun 3 – AJFCB 1
Gol de M. Cubí (1)

5 d’abril
AJFCB 10 – Veteranes CF Begues 1
Gols de C. Jiménez (6), D. Lamarca (2),  
I. Hervás (1), L. Fusté (1) 

8 de juny
Torneig a Terrassa (campiones)
Gols de Mar Garcia (3), E. Torrecilla (3),  
G. Pacheco (3), N. Suñé (3),  V. Arcos, A. 
Granero (2), C. Tomàs i Flor de Luna (2).

14 de juliol
Torneig Femelite al Poblenou
Gols de C. Jiménez (2), V. Arcos (1),  
M. García (3), 

29 de setembre
CF Barceloneta 1 – AJFCB 3
Gols de C. Jiménez (1), A. Solernou (1)  
i E. Inglés (1)

27 d’octubre
Olímpic Can Fatjó 0 – AJFCB 9
Gols de D. Lamarca (4), M. Amo (1),  
A. Benavente (2), C. Juliench (1) i R. Miquel (1)
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ÀREA  
SOCIAL

Responsable de l’Àrea Social

“Retrobar-te amb antics companys i companyes és dels millors regals 
que a l’Agrupació podem fer als exjugadors i exjugadores del Club. Xerrar, 
compartir, sigui en un sopar, fent un cafè o en un xat, ajuda a enfortir  
els vincles i augmentar el sentiment de pertinença a l’Agrupació  
i els colors que representa.”

Salvador Sicart
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60È ANIVERSARI: UN PASSAT  
MEMORABLE, UN FUTUR APASSIONANT

L’Agrupació de Jugadors del FC Barcelona va 
commemorar el 60è aniversari de la seva creació en 
el marc del tradicional Sopar Anual, que es va celebrar 
el 15 de novembre a Barcelona. Una festa presidida 
per la consellera de la Presidència, Meritxell Budó, 
i protagonitzada per les 350 persones que hi van 
assistir, entre socis i simpatitzants de l’Agrupació, 
directius del FC Barcelona i representants de la xarxa 
de col·laboradors. Una vetllada on la història i el futur 
de l’Agrupació van tenir una presència destacada. Així, 
la comissió organitzadora va preparar un quiz sobre la 
història de l’Agrupació i el presentador Bruno Oro va fer 
pujar a l’escenari exjugadors com Josep Fusté, Robert 
Fernández i Esther Torrecilla.

En la part institucional, el president de l’Agrupació, 
Ramon Alfonseda, va assegurar que “el futur de 
l’Agrupació passa pel rejoveniment”, i va convidar 
les noves generacions d’exjugadors a impregnar-
se dels valors de grans personatges de l’Agrupació 
com Kubala, Gràcia, Zaldúa o Gensana. Al mateix 
temps, va recordar el suport que l’entitat ha rebut del FC 
Barcelona, especialment en els últims 40 anys, des de 
la presidència de Josep Lluís Núñez fins a la de Josep 
Maria Bartomeu, present també a l’acte.

El president de l’Agrupació, Ramon Alfonseda, acompanyat de la consellera de la Presidència, 
Meritxell Budó, i del president del FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu.

Els exjugadors del FC Barcelona Josep Maria Fusté i Robert Fernández responen les  
preguntes del conductor de l’acte, Bruno Oro.

Un grup d’exjugadores blaugrana a la zona del photocall amb la consellera de la Presidència, Meritxell Budó.
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Alfonseda, Fusté i Rexach van visitar la tomba del mític jugador portuguès, Eusebio  
da Silva Ferreira.

El gruix d’expedició de la Folga va sortir del Camp Nou. D’esquerra a dreta i de dalt a baix: Pere Valentí Mora, Paco Martínez, X, X, Martí Filosia, Eladi Silvestre, Salvador Sadurní, Jaume Padròs 
(metge FC Barcelona), Josep Fusté, Pere Mas, Paco Nieto, Quique Costas, Rafael Zuviría, Carles Rexac, X i Pau Garcia Castany; X, Josep Palau, Francesc Rosselló, Ramon Alfonseda, X, Josep 
Maria Laredo, X i Ismael Comas.

FOLGA A LISBOA I FOLGUETA A LA VALL D’ARAN

Gairebé quaranta exjugadors del primer equip del FC 
Barcelona van participar els dies 22, 23 i 24 de juny 
a la Folga per a majors de 65 anys organitzada per 
l’Agrupació a Lisboa. Es tracta d’una activitat lúdica 
destinada als veterans del primer equip de més edat. 

El grup va estar un total de tres dies a la capital 
portuguesa, on van conèixer els principals atractius 
turístics de la ciutat. No hi va faltar la visita a 
l’Estádio da Luz, camp del Benfica, que va acollir la 
final de l’Eurocopa de l’any 2004. A més a més, una 
representació de l’Agrupació encapçalada per Ramon 
Alfonseda, Carles Rexach i Josep Maria Fusté van 
dipositar un ram de flors a la tomba del mític jugador 
portuguès “Eusébio”.

Pel que fa a la Folgueta 65, es va organitzar la seva 
tercera edició. Aquest cop va estar destinada a socis 
i sòcies nascuts entre el 1949 i 1951 que havien jugat 
a les categories inferiors del Club i amb una antiguitat 
de, com a mínim, 5 anys a l’Agrupació. La seu va tornar 
a ser per tercer any consecutiu la Val d’Aran. Aquesta 
activitat de caire social torna a unir a vells companys de 
vestuari per a, d’alguna manera, tornar a reviure els seus 
temps al FC Barcelona. Durant l’estada, es va visitar el 
Museu del Formatge, el Museu Etnogràfic de Bagergue i 
l’emblemàtica església de Salardú.
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ACTIVITATS D’OCI I LLEURE

AVANTATGES COMERCIALS

AGRAÏMENT A LES PERSONES 
COL·LABORADORES

L’any 2019, l’Agrupació Barça Jugadors va programar 
diferents activitats d’oci i lleure pensades per als seus 
socis. Amb aquestes iniciatives es fomenta la relació 
entre membres de l’Agrupació. En total hi van participar 
unes 300 persones:

L’Agrupació ofereix un catàleg d’avantatges comercials 
per a membres titulars del Carnet. Socis, sòcies i 
simpatitzants poden gaudir de descomptes i serveis 
exclusius en empreses de desenes de sectors diferents, 
relacionades amb els mateixos membres de l’entitat.

L’Àrea Social és l’encarregada de gestionar la xarxa de 
persones col·laboradores de l’Agrupació. A finals de 
temporada, va organitzar un sopar d’agraïment a tots 
ells i elles, membres de comissions, equip de voluntariat 
i membres de la junta. 

Visita al Monestir de Poblet + Calçotada.  
El 26 de gener.

Visita al Museu del tren Vilanova i la Geltrú + Xatonada. 
El 14 de febrer.

Visita al Museu del Vestit de Paper + Cargolada. 
El 23 de març.

Sardinada a Palamós.  
El 8 de juny.

Sardinada confraria de pescadors de Barcelona.  
El 29 de juny.

Visita al Museu Dalí. 
El 30 de novembre.
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ÀREA FORMACIÓ I 
DESENVOLUPAMENT

Responsable de l’Àrea de Formació i Desenvolupament

“En els futbolistes la formació és encara més important perquè  
la nostra carrera acaba com a màxim als 40 anys. Això vol dir que  
ens hem de preparar molt abans d’arribar a aquesta edat.  A l’Agrupació 
oferim formació i assessorament per a tots i totes les exjugadores del 
Barça de qualsevol categoria.”

Jofre Mateu
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L’àrea de Formació i Desenvolupament de l’Agrupació 
s’encarrega d’organitzar cursos que s’ofereixen de 
forma gratuïta als exjugadors i exjugadores blaugrana. 
Al llarg del 2019 va planificar un total de 17 cursos, 
principalment d’idiomes i de l’àmbit esportiu.

MÉS ANGLÈS I ALUMNES MÉS JOVES
La formació en anglès va ser una de les més exitoses 
a nivell de participació, amb 35 persones, xifra que va 
representar un augment considerable respecte l’any 
anterior, en què van cursar anglès 24 persones. Altres 
cursos que van tenir una forta demanda van ser el de 
Fotografia Digital i el Taller d’Emprenedoria. D’altra 
banda, també cal destacar el rejoveniment del perfil 
del soci que participa a la formació. El 2019, més de la 
meitat dels alumnes tenien entre 30 i 50 anys, és a dir, 
una edat plenament activa laboralment. 

Durant el 2019 es va seguir optant per treballar amb 
grups reduïts per oferir un ensenyament el màxim de 
personalitzat possible i que s’adapti a les necessitats de 
cada alumne/a.

300 hores  
de formació en els cursos per 
exjugadors del FC Barcelona CURSOS ALUMNES PARTICIPACIONS

17 61 132
DADES 2019

ACCIÓ Participants Hores

ÀMBIT ESPORTIU

La motivació, una eina fonamental 
per l’èxit de l’equip 8 10

La pressió del jugador, tècniques 
per gestionar-la 7 14

ÀMBIT GENÈRIC
Basic English (3 cursos anuals) 22 36

Low Intermediate (3 cursos anuals) 28 60

High Intermediate (3 cursos anuals) 20 60

Advanced English (3 cursos anuals) 13 72

Connecta la salut al teu mòbil 14 24

Fotografia Digital 10 14

Taller d’Emprenedoria 10 8

TOTAL PARTICIPACIONS 132 298

10 membres de l’Agrupació van participar la sessió Giramujeres per promoure l’emprenedoria entre les exjugadores blaugrana.
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ANGLÈS IN-COMPANY XERRADES DE SALUT

Per primera vegada, l’Agrupació va organitzar durant 
el 2019 formació en anglès in-company pels seus 
treballadors, una mesura motivada sobretot pel 
creixement de les relacions amb institucions i partners 
internacionals, tant per l’organització de partits o 
d’accions de teambulding per exemple. Hi van participar 
6 treballadors, que van rebre 78 hores de formació.

Com és habitual, l’àmbit de Formació també proposa 
activitats complementàries a la formació continuada. 
En el cas del 2019, el metge i membre de l’Agrupació, 
Miquel Pallarès va oferir la xerrada “Menys estrès, més 
salut”, on hi van assistir 40 persones.

La psicòloga esportiva Marcela Herrera va impartir un taller sobre tècniques per gestionar la pressió del jugador i la jugadora.

Durant el 2019 a formació en anglès va experimentar un increment del 50% en número 
d’alumnes respecte l’any anterior.
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PRIMERA EDICIÓ DEL PROGRAMA  
DE BEQUES ACADÈMIQUES

ACORD AMB BARÇA UNIVERSITAS BORSA DE TREBALL EN CREIXEMENT

Per primera vegada, l’Agrupació de Jugadors va 
posar en marxa el 2019 un programa de beques 
acadèmiques amb l’objectiu de contribuir de manera 
específica a la millora professional dels exjugadors 
del Club. Amb aquesta iniciativa es pretenia donar una 
resposta a una demanda concreta i difícil de satisfer 
amb els programes de formació genèrics. En aquesta 
primera experiència l’Agrupació va concedir 9 beques 
acadèmiques per un valor total de 30.000 euros a 
exjugadors blaugrana que estaven buscant créixer en 
l’àmbit professional i obrir el seu ventall laboral. En 2 
dels casos les beques es van concedir per ajudar un 
canvi professional de les persones beneficiàries.

Al llarg del 2019, la Borsa de Treball de l’Agrupació, 
especialitzada en entrenadors, va continuar creixent i 
va tancar l’any amb 74 persones inscrites, un 7% més 
que l’any anterior, i amb un increment de dones com a 
usuàries del servei.

Un any més, l’Agrupació va mantenir la col·laboració 
amb la Barça Escola per incorporar entrenadors per als 
diferents projectes. De fet, al 2019 s’hi va incorporar un 
dels socis exjugadors de l’Agrupació.

Al mateix temps, l’Àrea de Formació i Desenvolupament 
va continuar oferint el servei d’orientació laboral per 
als membres de l’Agrupació, més enllà de la vessant 
esportiva. Es aquest sentit es van fer gestions 
d’acompanyament per a 12 perfils professionals de 
diferents àmbits. 

D’altra banda, una representació de l’Agrupació va 
assistir el dia 19 de març al JOBarcelona, un congrés 
internacional de treball i orientació professional a la 
ciutat de Barcelona.

Des del 2019 tots els membres de l’Agrupació tenen 
accés amb condicions especials a les accions 
formatives de Barça Innovation Hub Universitas, gràcies 
a l’acord subscrit amb l’entitat. La col·laboració es va 
presentar en un acte celebrat a la Sala Fundació del 
Camp Nou i que va comptar amb la presència d’una 
bona representació d’exjugadors recentment incorporats 
a l’Agrupació. 

Juanjo Carricondo va ser un dels membres de l’Agrupació que va cursar el Màster en Gestió 
Econòmica d’Entitats Esportives, a la Universitat de Barcelona.

9 membres de l’Agrupació es van beneficiar del nou programa  
de beques per ampliar estudis específics. La Borsa de Treball  
va créixer fins a les 74 persones. 
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MÀRQUETING I COMERCIAL

IMPULS AL PROGRAMA DE TEAMBUILDING: 
COACH VALUES I CONFERÈNCIES

DISSENY, MERCHANDISING I CAMPANYES

Durant l’any 2019, el departament de màrqueting 
de l’Agrupació va donar un nou impuls al programa 
d’esdeveniments orientats a empreses. El producte 
estrella és el Coach Values, una sessió pensada per 
traslladar la metodologia de treball del FC Barcelona 
a l’àmbit empresarial. Gestió d’equips, comunicació o 
lideratge són alguns dels aspectes que es potencien 
amb diferents dinàmiques i que tenen l’origen en la 
manera de treballar dels equips del Club, des de La 
Masia fins al futbol professional. A llarg del 2019 es 
van organitzar 8 sessions de Coach Values, totes elles 
diferents i adaptades a les necessitats de cada client. 
Fins a 11 socis exjugadors van dirigir les sessions 
del 2019, que van arribar a sumar un total de 172 
participants. Els membres de l’Agrupació que van 
participar a les sessions van ser: Samuel Okunowo, 
Juanjo Carricondo, Esther Inglés, Xevi Molist, Maria 
Amo, Damià Abella, Jofre Mateu, Jordi Martínez, 
Vanessa Romero i Enric Castellà.

D’altra banda,  i gràcies a la col·laboració amb l’empresa 
ISL, es van fer un total de 6 Conferències per a infants 
en què hi van assistir un total de 1.500 persones 
entre nens i nenes i familiars. L’objectiu d’aquestes 
conferències és que els exjugadors del Club els 
expliquin la seva experiència al FC Barcelona i com els 
han servit els valors que hi van adquirir. ISL gestiona 
algunes de les Barça Academy que hi ha als Estats Units 
i de manera regular organitza viatges a Barcelona per 
als seus membres. Els exjugadors que van participar 
en aquestes conferències van ser Jofre Mateu, Gemma 
Giró i Xavi Roca.

El departament de màrqueting de l’Agrupació és el 
responsable de la imatge corporativa i s’encarrega dels 
dissenys de tots els suports de difusió: calendaris, 
fulletons, imatges de Nadal, etc. A més a més, 
s’encarrega del disseny i de l’execució de la campanya 
promocional de la votació popular del Premi Barça 
Jugadors, el qual es realitza a través d’accions a les 
xarxes socials i canals de comunicació del Club. 
Finalment, també dissenya la línia de merchandising 
intern de l’Agrupació.

La jornada “Coach Values” de teambuilding treballa a través del futbol habilitats socials com la comunicació o el treball en equip.

Xavi Roca i Gemma Giró expliquen com el futbol ha transformat les seves vides i els valors 
que han adquirit al FC Barcelona.
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MEMÒRIADEPARTAMENT  
DE COMUNICACIÓ

204.334 
SEGUIDORS A LES 
XARXES SOCIALS

 DADES 

187.147 
TWITTER

15.206
FACEBOOK

1.417
INSTAGRAM

363
LINKEDIN

201
YOUTUBE

MÉS DE 200.000 SEGUIDORS A LES XARXES

ACCIÓ AMB MITJANS DE COMUNICACIÓ

El juliol del 2019 l’Agrupació va estrenar un nou disseny de la pàgina 
web, dins la mateixa site del FC Barcelona. Aquest canvi va suposar una 
actualització de la imatge i va fer més fàcil tant la visibilitat de la web als 
diferents dispositius com la gestió interna dels continguts. A llarg de l’any, 
la web va registrar una mitjana de 4.460 visites mensuals, un 53% més que 
l’exercici anterior. 

Les xarxes socials de l’Agrupació van trencar la barrera dels 200.000 
seguidors i van tancar el 2019 amb 204.334 fans principalment a Twitter, 
seguit de Facebook, Instagrama, Linkedin i Youtube.

Els vídeos de producció pròpia, posant sempre als exjugadors i exjugadores 
blaugrana al centre de la història, van sumar més de 41.000 visualitzacions, 
un 30% més que el 2018. Les peces sobre els partits jugats per l’Agrupació 
i el manifest presentat en el Sopar Anual van ser els vídeos més vistos de 
l’any. A nivell audiovisual, també cal destacar la producció del Seguim en 
Joc, programa mensual sobre l’actualitat de l’Agrupació i emès també per 
Barça TV.

Altres canals de comunicació pròpia van ser el suplement bimensual “Diari 
dels Jugadors”, amb 6 edicions encartades amb el diari Sport i el butlletí 
electrònic “Info ABJ” que van rebre setmanalment tots els membres de 
l’Agrupació.

A finals de gener del 2019 i coincidint amb la festivitat del patró dels 
periodistes, l’Agrupació va organitzar un partit amb representants de 
mitjans de comunicació. L’amistós, celebrat als camps d’entrenament del 
Miniestadi, va ser una bona raó per enfortir les relacions i acostar la realitat 
de l’Agrupació a la premsa esportiva. Hi van assistir representants de TV3, 
Catalunya Ràdio, RAC 1, Sport, Mundo Deportivo, Barça TV, La Sexta, Ser 
Catalunya i L’Esportiu.

L’exjugador del FC Barcelona, Thomas Christiansen, disputa una pilota al periodista de Rac 1, Aleix Parisé.
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RESUMEN /
ABSTRACT

60 AÑOS Y MIRAMOS AL FUTURO 60 YEARS AND LOOKING FORWARD FUTURE

La Agrupación de Jugadores del FC Barcelona es la 
asociación de exfutbolistas del FC Barcelona. Se creó en 
1959 y tiene como misión integrar, ayudar y acompañar 
a los exjugadores y exjugadoras de cualquier categoría 
de fútbol del Club. Los valores que definen a la 
Agrupación son: experiencia, solidaridad, excelencia, 
trabajo en equipo, respeto y compromiso. 

La entidad cerró el 2019 con 1.192 miembros, que 
conforman la Asamblea que a principios de año ratificó 
a Ramon Alfonseda como presidente de la Agrupación 
hasta el 2023. 

La actividad de la Agrupación en 2019 se dividió en 5 
grandes ejes:

Fútbol. Más de 150 exjugadores y exjugadoras 
blaugrana participaron en los entrenos semanales en 
la Ciudad Deportiva del FC Barcelona. Los equipos 
masculino y femenino de la Agrupación disputaron 
50 partidos dentro y fuera de Catalunya. Destacan 
los jugados en Alemania, Marruecos y Polonia; y los 
numerosos partidos benéficos.

Solidaridad. Desarrollamos 5 ediciones de los Talleres 
de Reminiscencia y Fútbol para residentes en centros 
sociosanitarios afectados de Alzheimer. Colaboramos 
con la Fundación Barça y visitamos hospitales per ver 
partidos del fútbol del FC Barcelona con pacientes.

Futuro. Destinamos 463.000€ a ayudas a 65 personas, 
exfutbolistas del Club y a viudas. Organizamos 17 
cursos de formación donde participaron más de 60 
alumnos. Creamos 9 becas de estudios especializados 
(también universitarios) por valor de 30.000 euros. 
Nuestra Bolsa de Trabajo tuvo 74 personas inscritas. 
Adquirimos un local para convertirlo en la nueva sede 
para la Agrupación.

Barça. Concedimos el Premio Barça Jugadores al 
juego limpio a los jugadores Ter Stegen y Alexia 
Putellas. Organizamos la Semana Barça Jugadores con 
actividades en Cervera (Lleida). Estuvimos en 214 actos 
organizados por las Peñas Barcelonistas y celebramos 
el 40 aniversario de la Recopa de Basilea (1979).

Productos. Nuestro programa de team building creció 
con el producto Coach Values, con 8 sesiones, y 
las conferencias de exfutbolistas del FC Barcelona. 
Mientras que los fans en nuestras redes sociales 
superaron los 200.000

FC Barcelona Players Association is the association of 
FC Barcelona former players. It was founded in 1959 
and its mission is to integrate, to help and to be with 
football explayers of any category in FC Barcelona. The 
values of the Associaton are: experience, solidarity, 
excellence, team work, respect and commitment. 

The Association ended 2019 with 1.192 members, 
that formed the assembly which confirmed Ramon 
Alfonseda as the president of the Association until 2023.

In 2019, the activity of the Association was based in 5 
main lines:

Football. More than 150 Barça former players took part 
in weekly training sessions in FC Barcelona Sports City. 
Our male and female teams played 50 friendly matches 
in Catalunya and abroad as in Germany, Morocco and 
Poland. We played several charity matches.

Solidarity. The Association organised 5 editions of 
Reminiscence and Football Workshops for Alzheimer 
patients in care homes. We collaborated with different 
programs of Barça Foundation and visited several 
hospitals to watch on TV FC Barcelona matches with 
patients.

Future. We spent € 463.000 on helping 65 people, who 
are FC Barcelona explayers and widows. We organised 
17 education courses where 60 students took part. 
We created a new grants program about € 30.000 
for specialized studies. Our Job Bank had a list of 74 
people. We bought a location next to Camp Nou to 
become the new Association headquarters.

Barça. We awarded Ter Stegen and Alexia Putellas 
with the Barça Players Award for their fair play. We 
organised a week of activities in a city near to Lleida. We 
participated in 214 events organised by FC Barcelona’s 
Supporter’s Clubs and celebrated the 40th Anniversary 
of the European Recup (1979) in Basel.

Products. Our team building program grew with our 
star product Coach Values, with 8 sessions, and the 
FC Barcelona explayers conferences. During 2019, our 
social media accounts @fcbjugadors reached more than 
200.000 followers. 
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GENER FEBRER MARÇ

ABRIL MAIG JUNY

JULIOL AGOST SETEMBRE

OCTUBRE NOVEMBRE DESEMBRE

 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.
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segueix-nos @FCBjugadors

Agrupació de Jugadors del FC Barcelona

Travessera de les Corts, 42-44    
08903 L’Hospitalet de Llobregat 
T. 93 330 18 68 

www.agrupaciojugadors.fcbarcelona.cat


