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‘COACH VALUES’
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L’Agrupació presenta una web amb més de 2.800 futbolistes del FC Barcelona
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L’esperada normalitat (i que duri!)
A

RAMON
ALFONSEDA
President de
l’Agrupació de
Jugadors del
FC Barcelona

l final, més d’un any
i mig d’haver-ho
hagut d’aturar tot,
l’activitat del FC Barcelona
ha tornat a la normalitat.
Cal que tots i totes les
culers omplim l’Estadi per
fer costat al nostre equip.
Per als jugadors que ho
deixen tot a la gespa —i
això ho dic per experiència
pròpia— els culers som més
que una afició i això s’ha de
fer notar cada dia de partit.
Poc a poc a l’Agrupació de
Jugadors també estem tornant a desenvolupar la
nostra activitat de Ramon Alfonseda, amb Rafael Yuste i Tente Sánchez // SERGIO RUIZ
manera normalitzada,
tant a nivell social, esportiu i formatiu. Fa els partits, que ens permeten representar el Club i
poques setmanes hem reprès amb molta emoció, portar els seus valors arreu, igual que ja tornem a fer
com aquell qui torna a l’escola després d’un llarg amb els actes de les Penyes Barcelonistes.
estiu, els entrenaments a la Ciutat Esportiva. També O el ‘Coach Values’, el nostre programa de formació

per a equips d’empreses, del
qual ja n’hem celebrat dues jornades aquesta temporada i del
que estic convençut que ha de
ser una porta perquè exfutbolistes marcats pel seu pas
pel Barça trobin noves oportunitats
professionals.
Empreses que confien amb
l’Agrupació per fomentar el
lideratge, la comunicació i la
cohesió del seu staff a partir
d’una activitat amb exfutbolistes blaugrana. Una prova de
què quan al Barça parlem de
valors, ho fem per algun motiu.
Encarem la recta final d’aquest
2021 havent presentat finalment el projecte Players FC
Barcelona, on hi hem dedicat molt esforç per
posar a l’abast de tot el món la informació de més
de 2.800 futbolistes blaugrana, en un projecte viu i
que volem ampliar amb més dades.

PREGUNTEM: QUÈ APORTARÀ EL TALENT DE LA MASIA ALS PRIMERS EQUIPS?

RICARDO
SERNA
Exjugador del primer
equip del FC Barcelona

“El talent marcarà
etapes en el futur del
club, segur. Cal tenir en
compte que la majoria
de jugadors són
seleccionats a nivell
nacional i
internacional i, amb el
perfil Barça que es
treballa diàriament a
La Masia, se’ls polirà
per a que marquin la
diferència”.

PERE VALENTÍ
MORA
Exjugador del primer
equip del FC Barcelona

“La història ens diu
que els millors equips
s’han format amb
gent de la casa i així
ha de ser també en el
futur. És important
que la base del primer
equip sigui de la
pedrera perquè hi ha
un sentiment que
afegeix un valor més, i
rellevant, al rendiment
dels jugadors”.

MARTA
MESTRES
Exjugadora del
FC Barcelona Femení

“El talent dels jugadors
i les jugadores de La
Masia és extraordinari i
els colors que llueixen
a la samarreta des de
petits i petites, així
com els valors que els
transmeten, són la clau
perquè aportin molts
èxits a l’FC Barcelona.
Una combinació que,
com s’ha demostrat, és
especial i guanyadora”.

DAVID
CLOTET
Exjugador del
FC Barcelona

“Principalment, els
valors que aprenen els
jugadors des de petits
i la sensació de formar
part del club i la seva
cultura. És important
que els futurs talents
valorin on s’han
format, que
s’involucrin, com al
seu dia van fer Xavi,
Iniesta o Valdés per
tenir un valor afegit”.
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Un ‘Coach Values’ amb nous
fitxatges i a mida de les empreses

POL AGUILAR
Barcelona

Aquest producte
gestionat per
l’Àrea de
Màrqueting es
centra en el
coneixement de
la metodologia
de treball del FC
Barcelona i la
seva aplicació en
la gestió
empresarial
// FOTOS: SERGIO

L

’Agrupació de Jugadors
del FC Barcelona ha
encetat una nova temporada del ‘Coach
Values’, el programa de
Formació per a Equips d’Alt
Rendiment dirigit a empreses.
Després d’uns mesos de parèntesi,
entre setembre i octubre s’han celebrat dues sessions d’aquest producte gestionat per l’Àrea de
Màrqueting i que se centra principalment en el coneixement de la
metodologia de treball del FC
Barcelona i la seva aplicació en la
gestió empresarial, que és la principal demanda de les empreses consumidores d’aquest servei.
A més de la voluntat de servei a les
empreses, el ‘Coach Values’ també
suposa una oportunitat professional perquè membres de l’Agrupació
entrin en contacte amb el món
empresarial i ampliïn la seves capacitats i opcions de futur. Així doncs,
a més de Jofre Mateu com a conductor de la jornada, en les dues
sessions celebrades fins ara hi han
participat exfutbolistes blaugrana

RUIZ

com Andrea Orlandi, Carles
Cuadrat, Carlos Peña, Jordi
López Felpeto i Jordi Martínez.
UNA JORNADA A MIDA Una altra de
les novetats que el ‘Coach Values’
presenta aquesta temporada és
que s’ha convertit en un programa
totalment flexible i a mida, que
s’adapta als objectius de treball de
cada empresa, com la motivació, la
cohesió d’equip o el lideratge. És el
cas de l’empresa francesa vinculada
al transport públic que hi va participar a principis d’octubre, i que volia

incidir de manera concreta en
aspectes com el sentiment de pertinença i la comunicació entre l’equip
de treball. O també de la sessió que
l’Agrupació va organitzar en
col·laboració amb IESE i que va servir de punt final a la formació que
havien seguit amb l’escola de negocis 18 membres de l’equip directiu
d’una empresa de serveis financers.
De la mateixa manera que la formació de futbolistes a La Masia del
FC Barcelona s’aborda des de diferents perspectives, el ‘Coach Values’
posa accent en aquelles habilitats

—soft skills— que el grup participant necessita desenvolupar.
Normalment, aspectes que els exjugadors i exjugadores blaugrana han
viscut en la seva pell, i que per tant
saben transmetre fàcilment.
DE LA MASIA A L’OFICINA Prenent
com a base del cas de La Masia,
durant la jornada ‘Coach Values’
s’explica com el Club treballa els
conceptes d’identitat, cultura
d’empresa, estratègia i fins i tot
d’economia. Els exfutbolistes, o
‘coaches’ com se’ls coneix durant

l’activitat, expliquen en una sessió
teòrica com el FC Barcelona pensa i
treballa els entrenaments, anant de
la persona (jugador/a) al grup, i del
grup a l’equip, que és el que acaba
tenint més importància. Aquests
coneixements es posen a la pràctica
a la gespa, on els i les participants,
vestits com a futbolistes blaugrana,
viuen l’experiència de treballar habilitats com la comunicació, el lideratge, el treball en equip i les conegudes com a ‘soft skills’ per aconseguir
que el seu equip de treball sigui un
autèntic equip d’alt rendiment.
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FCB PLAYERS

La nova web de l’Agrupació amb tots els exfutbolistes del FC Barcelona

L

’Agrupació de Jugadors
del FC Barcelona
acaba de publicar
Players, una nova web
produïda amb l’Àrea
Digital del Club i que conté les
dades de 2.800 exfutbolistes del
FC Barcelona, en la que suposa la
primera base de dades dedicada
completament als i les exjugadores blaugrana.
Al portal, on es pot accedir en
català, castellà i anglès, s’hi podran
trobar dades de 2.803 jugadors
d’entre el masculí i el femení. A
cada fitxa s’hi mostrarà informació
estadística del futbolista i la seva

1
2
3

Tots els jugadors del Barça que han jugat amb el primer equip, tant en partits oficials com amistosos.

4
5

Les exjugadores del FCB Femení que són sòcies de l’Agrupació.

6

Partits amistosos. En aquesta web s’ha comptabilitzat com a partit amistós del primer equip, tots
aquelles en què o bé hi va participar el primer equip o un combinat amb com a mínim quatre jugadors
del primer equip.

Els jugadors del Barça que han jugat en categories inferiors i que són socis de l’Agrupació.
Les jugadores del FCB Femení.

Partits oficials. En aquesta web s’han considerat partits oficials aquells que formen part de
competicions oficials organitzades per la Federació Espanyola de Futbol, la Federació Catalana de
Futbol, la UEFA i la FIFA. Actualment es mostren dades estadístiques de partits i gols des de la
temporada 1970-71 fins a l’actualitat.

1

En quina posició
jugava Laura
Ràfols?

5

Central
Portera
Lateral
Extrem

2

JUGADORS
ESTRANGERS

632
JUGADORS
ESPANYOLS

trajectòria esportiva. A més, la
pàgina permet l’accés a tots els
partits oficials i amistosos jugats
pel Barça masculí des de la temporada 1970-71 fins a l’actualitat, com
també a totes les plantilles de la
història del Club i un mapa on
s’explica l’origen de tots els i les
exfutbolistes. Informació altrament complementada per les
efemèrides de més de 120 anys

El site ofereix 2.800
PROJECTE VIU
FCB PLAYERS és un projecte viu i que es
fitxes de futbolistes en
en gran part de la col·laboració
un projecte impulsat per nodreix
de tothom. Qualsevol aportació
i informativa és
l’Agrupació de Jugadors documental
benvinguda, a través d’un formulari
en col·laboració amb
que es troba al web de l’Agrupació
(players.fcbarcelona.com/ca/qui-som)
l’Àrea Digital del Club

La nova web és
una base de
dades dedicada
completament
als i les
jugadores
blaugrana
// AGRUPACIÓ
JUGADORS
FC BARCELONA

d’història del FC Barcelona protagonitzades pels seus futbolistes.
La font primària d’informació per a
dur a terme el projecte Players ha
estat el Diccionari de Jugadors del
FC Barcelona, editat pel FC
Barcelona i l’Agrupació l’any 2015.
Per a mantenir la uniformitat en el
criteri en la creació de la web s’han
considerat partits oficials aquells
que formen part de competicions

organitzades per la Federació
Espanyola de Futbol, la Federació
Catalana de Futbol, la UEFA i la
FIFA. Pel que fa als partits no oficials del primer equip, s’han comptabilitzat aquells en què va participar el primer equip o com a mínim
quatre futbolistes del primer equip.
ACTUALITZACIÓ A TEMPS REAL Les
dades dels blaugranes en actiu

s’actualitzen a temps real
mitjançant el portal de recol·lecció
d’estadístiques OPTA. L’objectiu
del projecte és convertir aquest
web en l’espai de referència a internet de l’afició que busqui informació sobre el jugadors i jugadores de
la història del Barça, i per tant,
estarà sempre obert a aportacions
per a millorar el contingut i aportar
noves dades actualitzades.

Alcántara
Samitier
Piera
Sancho

Quin porter va
debutar al 0-5
contra el Real
Madrid el 17 de febrer
de 1974?
Artola
Sadurní
Mora
Pesudo

6

Qui va ser una
de les primeres
jugadores del
Barça Femení?
López
Aguado
Nieto
Méndez

3

7

4

8

Nou?

Qui va alçar la
Recopa l’any
1982 al Camp

Sánchez
Schuster
Simonsen
Migueli

Qui era conegut
com ‘L’home
llagosta’?

Contra quin
equip va debutar
Ladislao
Kubala?

9

Qui va jugar al
Barça i al
Barcelona de
Guayaquil?
Medrano
Cubilla
Endériz
Milito

10

Qui va ser la MVP
de la final de la
Champions
League 2020-21?

Betis
Osasuna
Sevilla
Celta
Qui ha passat a
l’història com el
Gran Capità?

Aitana
Mapi León
Mariona
Jenni

11

César
Segarra
Olivella
Vergés
De quin equip
procedia
Caroline
Graham Hansen?
Lió
PSG
Wolfsburg
Chelsea

Quants gols va
marcar Leo
Messi?
778
801
672
555

12

A quin any va
arribar Melanie
Serrano al
Barça?
2003
2010
2001
2015

Solucions: Portera - Mora - Nieto - Sánchez - Samitier - Sevilla - Segarra - Wolfsburg - Medrano Aitana -672 - 2003

756

JUGADORS
CATALANS

A PLAYERS trobaràs

Com estàs de coneixement
de la història del Barça?

ORIOL GARANGOU
Barcelona

362
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ÀREA ESPORTIVA ► LA CIUTAT ESPORTIVA HA ACOLLIT DE NOU ELS ENTRENAMENTS SETMANALS

La pilota
torna a
rodar a
l’Agrupació
POL AGUILAR
Barcelona

L

’Agrupació de Jugadors
del FC Barcelona reprèn
l’activitat esportiva de
manera
completa
aquesta temporada,
després d’una aturada de més
d’un any. Els equips masculí i
femení han tornat als terrenys de
joc en partits amistosos contra
altres clubs i la Ciutat Esportiva ha
acollit de nou els entrenaments
setmanals de l’Agrupació cada
dimarts i divendres.
L’AJFCB MASCULÍ HOMENATJA A
‘LICO’ Abans de l’inici dels entrenaments d’aquesta temporada, la
pilota havia començat a rodar
aquest estiu en partits amistosos.
L’equip masculí va estrenar-se el19
d’agost passat a Planoles, un partit que ja era tradició celebrar en
aquestes dates abans del 2020.
Enguany es va homenatjar a
Josep Ramírez “Lico”, membre
de l’agrupació que va morir al mes
de maig. Els jugadors blaugrana es
van endur la victòria (0-2) amb
doblet d’Alberto Manga.
Els jugadors de l’Agrupació també
van disputar dos enfrontaments
més, en commemoració del 90è
aniversari del CD La Cava (1-7) el
18 de setembre i del centenari del
CF Ripollet (4-7) el 3 d’octubre,
tots ells amb victòria blaugrana.
L’Associació va entregar obsequis
en reconeixement dels aniversaris

Els equips
masculí i femení
han tornat als
terrenys de joc
per jugar partits
amistosos

de tots dos clubs als seus presidents.
L’AJFCB FEMENÍ S’ESTRENA
DAVANT EL FIGARÓ Per l’equip
femení la pilota també ha
començat a rodar. El 26 setembre
passat va encetar la temporada
amb un amistós contra el CE
Figaró (4-1), en una derrota amb
gol de Cristina Jiménez per part
de les jugadores del Barça. Les
blaugrana, entrenades per Joan
Carles Hidalgo,
tornaven
d’aquesta manera a competir
aquest any després de no fer-ho
des del febrer de 2020, competint
de tu a tu contra jugadores en
actiu realitzant un gran esforç físic.
TORNEN ELS ENTRENAMENTS A LA
CIUTAT ESPORTIVA A banda dels
partits, els membres de
l’Agrupació han reprès els entrenaments a la Ciutat Esportiva Joan
Gamper a principis del mes d’octubre. El president Ramon
Alfonseda i el vicepresident
Tente Sánchez van donar la benvinguda als membres per donar
pas a aquesta nova temporada.
“És una alegria retrobar-se i estar
junts de nou físicament.
L’Agrupació existeix per fer germanor entre els exjugadors del Club i
ajudar a tots aquells que ho necessitin”, explica Tente Sánchez. El
vicepresident recalca que donar la
benvinguda aquest any als jugadors i jugadores “ha sigut especial
després de tant de temps sense
veure’ns en persona”.
Fins a un total de 187 membres de
l’Agrupació estan inscrits als entrenaments, que pel femení són els
divendres al vespre i pel masculí
els dimarts i els divendres al migdia. En general, a cada sessió hi
solen assistir unes 50 persones al
masculí i unes 25 persones al
femení.

ELS ASSISTENTS ALS ENTRENAMENTS PASSEN UNA REVISIÓ
MÈDICA Per la seguretat de tots els
jugadors i jugadores i gràcies a la
col·laboració dels serveis mèdics
del Club, els membres que enguany participen als entrenaments
han passat una revisió mèdica.
Fins a un total de 168 persones ja
l’han fet i estan disponibles per
assistir a la Ciutat Esportiva.
L’agrupació també ha adoptat les
mesures sanitàries necessàries per
minimitzar el risc de contagi entre
els seus membres i que la pilota
segueixi rodant sense parar.

Imatges dels
entrenamets
setmanals a la
Ciutat Esportiva
Joan Gamper i
de partits jugats
pels equips
masculí i femení
de l’Agrupació
de Jugadors del
FC Barcelona
// FOTOS: SERGIO
RUIZ
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ÀREA FORMATIVA ►LA MODALITAT ON-LINE PREDOMINA EN AQUEST SERVEI DE CAPACITACIÓ PROFESSIONAL

La formació per a exfutbolistes
blaugrana, a només un clic
SOCIS I SIMPATITZANTS
DE L’AGRUPACIÓ

POL AGUILAR
Barcelona

L

’Agrupació de Jugadors
encara l’últim trimestre
de l’any amb l’Àrea de
Formació a ple rendiment. La majoria de
cursos dirigits a exfutbolistes del FC
Barcelona ja han començat o bé ho
estan a punt de fer, en un servei que
mica en mica recupera la presencialitat especialment en els casos
en què la interacció del grup i la
pràctica són factors claus per assolir els objectius. Tot i així, s’ofereix
formació en format híbrid perquè
l’alumnat esculli si li va millor assistir físicament al curs o bé seguir-lo
des de casa.
MEDIACIÓ ESPORTIVA: INICI EL 17 DE
NOVEMBRE La gran novetat d’aquest
trimestre és el curs “Futbol, gestió de
conflictes i mediació esportiva”, en
què s’aprofundirà en aquest mètode
eficaç per a la resolució de conflictes
en l’àmbit del futbol. De fet, la figura
del mediador/a és cada vegada més
rellevant i valorada perquè pot aportar eficàcia i rapidesa a l’hora de
resoldre conflictes, de manera més
àgil i econòmica que la via judicial.
Està previst que que el curs, en
modalitat on-line, comenci el proper
17 de novembre. En l’àmbit de les
habilitats professionals s’ofereixen
per primera vegada formacions
sobre ciberseguretat i vídeos per a
xarxes socials.

NOUS SOCIS

S’ofereix formació en format híbrid perquè l’alumnat esculli si li va millor assistir físicament al curs o bé seguir-lo des de casa // AGRUPACIÓ

ANGLÈS, EL MÉS DEMANAT La formació
en anglès manté les altes xifres de
demanda que la converteix en la que té
més participacions. En total, 33 alumnes repartits en 4 grups estan millorant
aquest trimestre el seu nivell de domini en aquest idioma. A més, s’ha donat
continuïtat al curs específic d’anglès
per a membres de l’Agrupació que
entrenen equips de futbol a l’estranger
o que volen tenir la capacitat de fer-ho.
La formació, amb el nom d’English for
coaches, aprofundeix en el vocabulari i
aprofita l’experiència de l’alumnat per
aprendre a gestionar en anglès les diferents situacions que es poden trobar
davant del seu equip o staff tècnic.

Guillermo ABASCAL PÉREZ
Marta CASTANY MUÑOZ
Josep Maria COMADEVALL CROUS
Maite DATZIRA VILLANUEVA
Manel EXPÓSITO PRESSEGUER
Alba FERNÁNDEZ ALMAGRO
Fran FUENTES COROMINAS
Alicia FUENTES MOLINA
Ramon GALERA MAS
Albert GARCÍA BAUTISTA
Antonio GUERAO MAYORAL
Cristian HIDALGO GONZÁLEZ
Marta MELGOSA NOCETE
Joan Albert MENDOZA CLAVERO
Maria Antònia MÍNGUEZ MARTÍN
Moisés PEREIRO PÉREZ
Consuelo PÉREZ CUENCA
Patricio RUBIO BERNAL
Laura RUIZ PALACIOS
Juan Carlos SANCHÍS CAPELLA
José Felipe SEGURA ROCA
Roberto TRASHORRAS GAYOSO
Marc VALIENTE HERNÁNDE
María VISA BOLADERAS
NOUS SIMPATITZANTS

Inici de la formació d’anglès al Museu Olímpic // AGRUPACIÓ

Maria FUSTER VENTOSA
Jaume GUERRA VANDELLÓS
Maria Rosa GUTIÉRREZ GONZÁLEZ
Albert MALLORQUÍ I MELER
Armando David MÉNDEZ MARTÍNEZ
Mariona MIR FONTANA
Alfredo MONTERO CARRERA

BREUS
Representació institucional

Activitat amb el FC Barcelona

El president i vicepresident
de l’Agrupació de Jugadors,
Ramon Alfonseda i Tente
Sánchez, acompanyats de la
directora, Meritxell Solé, van
assistir a la inauguració de la
nova seu de Prensa Ibérica,
editora entre d’altres del
diari Sport (foto). El directiu
Pere V. Mora i l’exjugadora Lolita Ortiz van participar a la CardioWalk organitzada per l’Hospital Moisès Broggi amb motiu del Dia Mundial del Cor. Laia Fusté
va fer una xerrada sobre esport femení a l’IES Marta Estrada de Granollers.

Ramon Alfonseda, Jofre Mateu i
Laura Llinàs van representar
l’Agrupació de Jugadors en l’ofrena
floral del FC Barcelona amb motiu de
l’11 de setembre, Diada Nacional de
Catalunya. Pocs dies abans, una
delegació femenina de l’Agrupació va
assistir a la inauguració oficial de
l’espai femení de La Masia (foto).
Durant les últimes setmanes, l’Agrupació de Jugadors del FC Barcelona ha estat representada en 6 actes de Penyes Barcelonistes amb exjugadors com Ricardo Serna, Joan
Estella, Juan Carlos Rodríguez o Paco Clos.

Tornen les activitats
d’Oci i Lleure
Una caminada per descobrir
la ciutat de Barcelona
Romana ha estat la primera
activitat lúdica del trimestre
adreçada al col·lectiu sènior
de l’Agrupació. 20 membres
de l’entitat van participar a
la ruta, que tindrà continuïtat amb noves propostes
el de novembre i el 16 de
desembre.
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