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2020: l’any que ho va capgirar tot
Pocs dies abans del 13 de març del 2020, vaig
acompanyar un grup d’exjugadors i exjugadores
a l’Hospital Clínic de Barcelona, per dinamitzar
l’activitat Tribuna Barça i veure amb 25 pacients
el partit de Champions del nostre equip. Me’n
recordo molt d’aquella nit, perquè acabat el partit
amb el Nàpols vam trobar-nos al carrer amb
una munió de càmeres i micròfons que estaven
cobrint la notícia que obria tots els telenotícies: al
Clínic hi havia la primera persona a qui oficialment
se li havia diagnosticat coronavirus a Catalunya.
El 2020 quedarà a la història com un dels anys
que ha marcat les nostres vides. La pandèmia del
coronavirus va capgirar tot allò que consideràvem
normal, també a l’Agrupació. Els mesos de
confinament ens van obligar a aturar l’activitat
ordinària però ens van plantejar una oportunitat:
estar molt més a prop dels exjugadors i
exjugadores del Barça. El caliu de trobar-se i
entrenar era insubstituïble però el telèfon es va
convertir en una eina indispensable per mantenir
el contacte, especialment amb els i les membres
més vulnerables. Del telèfon vam passar
ràpidament a les reunions virtuals, trobades en
grup on per fi ens podíem tornar a veure les cares,
mentre esperàvem el relaxament de les mesures
sanitàries i l’autorització per començar a anar a la
nova seu social, ni que fos per rebre el tractament
de recuperació.

Un 2020 en què el món va continuar girant i en
què tant l’Agrupació com la Fundació de Jugadors
del FC Barcelona vam estar més actives que
mai. Ho podreu comprovar en aquesta Memòria
especial per a un any ben especial, amb molta
menys activitat presencial de l’habitual, però
amb més accions dedicades a la cohesió del
nostre col·lectiu, tant a nivell social, esportiu com
formatiu. Un 2020 en què ni la pandèmia ens va
impedir estrenar nova seu i imatge corporativa,
commemorar els 50 anys del primer partit femení
del FC Barcelona o distingir Ter Stegen i Putellas
pel seu joc net.
Ramon Alfonseda i Pous
President de l’Agrupació

Memòria
RESUM 2020

L’Agrupació de Jugadors del FC Barcelona és l’entitat
que des del 1959 uneix els i les exfutbolistes de
qualsevol categoria del FC Barcelona, i els ofereix
activitat i acompanyament després de la seva vida
professional. També contribueix a difondre la història i
els valors del Barça a través d’activitats dirigides a tota
la societat.

La Fundació de Jugadors del FC Barcelona, creada
el 1995, gestiona l’ajuda directa als i les membres de
l’Agrupació més vulnerables.

ajuts
Fundació de Jugadors:
Ajudes a 62 exfutbolistes
del Barça per valor de
436.000€.

solidaritat
Tribuna Barça al Clínic i Sant Joan de Déu.
Col·laboració amb la Fundació Barça.
200 samarretes per a residències.

futur
24 accions de Formació 100% en línia			
i 176 participacions.
3 beques de formació per valor de 4.000€.
Borsa de Treball Entrenadors				
amb 75 persones.

Amistat
Nova seu social: 500 m2 al servei de 		
l’exfutbolista del Barça.
Cohesió a través del telèfon i les xarxes 		
socials en temps de covid.
Vídeos participatius i campanyes específiques.
Edició del Resum Folgues 2006-2019.
Nova activitat: la Porra de l’Agrupació.
2 sortides de lleure per als més grans.
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Els nostres valors són

l’experiència, el respecte a les arrels, l’excel·lència,
la solidaritat, el treball en equip i el compromís.

020

esport
33 vídeos amb exercicis per fer a casa,
amb 20.000 visualitzacions.
Partits a l’Ametlla de Mar i Taradell.
Tast de padbol amb 30 participants.

sempre
barça
Nou nom i imatge integrada en el FC Barcelona.
Premi Barça Jugadors als primers equips masculí
i femení.
Homenatge a les pioneres del FCB Femení.
2 Tallers de Reminiscència i Futbol.
5 jornades Coach Values per a empreses.
29 actes amb les Penyes Barcelonistes.
Vídeos per a la societat en temps de covid.
207.000 seguidors a les xarxes socials.

asSistÈncia
Suport assistencial en residències.

espai salut
Nou espai de salut Àngel Mur:
recuperació i pedicura.
Atenció sanitària als entrenaments
setmanals.
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Memòria
L’Agrupació en dades

JUNTA DIRECTIVA DE L’AGRUPACIÓ
Ramon Alfonseda
President
Tente Sánchez
Vicepresident
Félix Barrado
Vicepresident
Jofre Mateu
Vicepresident
Joaquim Hernández
Tresorer
Ramon Salud
Secretari
Vocals
Guillermo Amor
Quique Costas

Joan Garcia Orti
Gemma Giró
Eduardo Juan
Laura Llinàs
Josep Marcet
Xavi Molist
Pere Valentí Mora
Edmilson de Moraes
Xavi Roca
Josep Palau
Sergi Pérez
Carles Rexach
Eusebio Sacristán
Salvador Sicart
Joan Vilà

L’Assemblea de l’Agrupació es va celebrar de manera virtual el dia 15 de desembre,
seguint la normativa especial del Govern amb motiu del coronavirus.

ESTRUCTURA PROFESSIONAL DE L’AGRUPACIÓ NOUS MEMBRES DE L’AGRUPACIÓ
Direcció
Meritxell Solé
Administració i finances
Irene Juvé
Recepció i administració
Juanjo Carricondo i Albert
Escobar
Àrea Social i Màrqueting
Maria Millà

Àrea de Formació i
Desenvolupament
Mireia Riera
Àrea Jurídica i
Professional
Sílvia Molina
Àrea Institucional i
Comunicació
Oriol Garangou

Àrea Esportiva
Jordi Martínez
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Durant el 2020 vam donar la benvinguda a l’Agrupació
a 12 exfutbolistes del FC Barcelona:
Victor Bravo
Dimas Delgado
Ricard Gafarot
Carlos González
Andreu Guerao
Cristian Hernández

Benet Josa
Sergio Juste
Daniel Martí
Joaquin Not
Oriol Riera
Jorge Yepes

a

la fundació en dades

memòria 2020

PATRONAT DE LA FUNDACIÓ DE JUGADORS DEL FC BARCELONA (dades a desembre 2020)
Ramon Alfonseda
President
Tente Sánchez
Vicepresident
Pau Vilanova
Vicepresident
Félix Barrado
Secretari
Joan Rovira
Vicesecretari
Vocals
Josep Álvarez
Guilermo Amor
Aitor M. Beguiristain
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
Vicens Martínez
Jofre Mateu

Josep Moratalla
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
Joan Vilà
Jordi Vinyals

Josep Maria Bartomeu
President del FC
Barcelona
José Gutiérrez
President de l’Associació
de Periodistes Esportius
de Catalunya

La reunió del Patronat de la Fundació de Jugadors es va celebrar de manera virtual el dia
16 de desembre, seguint la normativa especial del Govern amb motiu del coronavirus.

JUNTA DIRECTIVA DE LA FUNDACIÓ

Patrons nats
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

Tente Sánchez
President
José M. Laredo
Vicepresident
Félix Barrado
Secretari
Joan Rovira
Vicesecretari

Vocals
Toño de la Cruz
Joaquim Hernández
Paco Martínez
Jofre Mateu
Josep Moratalla
Àngel Mur
Josep Palau
Pepito Ramos
Joan Vilà
Jordi Vinyals

ESTRUCTURA PROFESSIONAL
DE LA FUNDACIÓ
Direcció
Meritxell Solé
Responsable Administratiu
Irene Juvé
Adjunt a Secretaria
Sílvia Molina
MEMÒRIA 2020

Memòria
finançament i aliances

INFORMACIÓ ECONÒMICA
Ingressos
Quotes Socis

85.096,38 €

Activitats

25.666,85 €

Aportacions FFCB i 0,5%

1.378.277,31 €

Altres Donacions

19.530,00 €

Altres Ingressos

1.742,18 €

TOTAL
INGRESSOS

1.510.312,72€

Despeses
Activitats

0€

Administració

0€

Ajudes assistencials

437.284,68 €

Formació

51.825,76 €

Donacions a capital dotacional 70.000,00 €

TOTAL
DESPESES

559.110,44€

RESULTAT EXPLOTACIÓ

951.202,28€
PATROCINADORS

AMICS DE LA FUNDACIÓ

EMPRESES COL·LABORADORES

EN COL·LABORACIÓ AMB
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AMISTAT
L’Agrupació és el punt de trobada pels
exjugadors i exjugadores del FC Barcelona.
Allà on poden enfortir els seus lligams i on
se’ls ofereix vida social.
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Memòria
AMISTAT

Nova seu i nou nom de l’Agrupació
L’Agrupació de Jugadors del FC Barcelona va estrenar
una nova seu social a principis del 2020. L’esclat de la
pandèmia del coronavirus va impedir que se’n retardés
l’obertura fins a finals d’any. Amb tot, durant els mesos
que la seu va estar tancada es van ultimar els detalls
fins a deixar-la llesta per a la presentació oficial, que es
va fer el 21 de desembre a través d’un acte transmès
per Youtube. L’exfutbolista del Barça té en aquesta seu
tots els serveis que ofereix l’entitat, com un espai de
recuperació física, sales de formació i la zona social.
La seu -de propietat de l’Agrupació- ocupa uns baixos
a la Travessera de les Corts molt a prop del Camp Nou,
al terme municipal de l’Hospitalet de Llobregat. Té
una superfície de 500 metres quadrats i està previst
que sigui la seu de l’Agrupació fins a la finalització del
Nou Espai Barça, data en què el Club té el compromís
d’ubicar l’Agrupació als nous edificis corporatius
blaugrana.
Disseny funcional i integrador
La dimensió de la seu hi ha permès adequar un espai
de recuperació i salut destinat a exfutbolistes del FC
Barcelona amb una sala de fisioteràpia, màquines i
consultori mèdic. Aquest espai ha permès millorar i
ampliar el servei que ja es venia oferint en l’anterior seu
del Camp Nou.

En aquestes noves dependències s’ha recuperat la sala
social pensada com a punt de trobada dels membres
de l’Agrupació i per organitzar-hi actes de petit format.
Per a reunions i formació l’Agrupació disposa de 4 sales
amb una capacitat total 30 de persones. Finalment,
el vestíbul d’accés està dedicat a la història i identitat
de l’Agrupació, amb una selecció fotogràfica d’alguns
dels moments destacats des de la fundació de l’entitat
l’any 1959, alguns objectes rellevants, els valors que la
defineixen i el llistat dels noms dels i les exfutbolistes
blaugrana que formen part de l’associació.
Noms carregats de simbolisme
Per a la nomenclatura de les diferents sales s’han
escollit noms vinculats principalment a la història de
l’Agrupació i a elements significatius del barcelonisme,
com Les Corts o La Masia, o en els noms propis amb
què s’han batejat alguns dels espais: Ladislau Kubala,
Sígfrid Gràcia, Àngel Mur, Núria Llansà i Joan Rovira.
Presentació virtual
El 21 de desembre es va presentar oficialment la nova
seu. El presentador Llucià Ferrer va ser l’encarregat de
mostrar les noves instal·lacions, en un acte retransmès
per Youtube i que va comptar amb la participació de
Ramon Alfonseda, Tente Sánchez, Gemma Giró, Jofre
Mateu i executius i col·laboradors de l’Agrupació.

Escaneja el codi QR
per veure videos noves
instal·lacions.

“El nostre objectiu és que
l’exfutbolista del Club entri
aquí i s’hi senti com a casa”.
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Joan G. Orti,
directiu responsable de la nova
seu de l’Agrupació.
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El nou nom i imatge de l’Agrupació estreny els vincles amb el Club
Coincidint amb el trasllat a la nova seu, l’Agrupació va
estrenar nom i imatge, basada en l’escut oficial del FC
Barcelona. Seguint la línia definida pels responsables
de Marca del Club, el nou nom és Agrupació de
Jugadors del FC Barcelona. D’aquesta manera, queda
oficialitzada la integració de l’associació d’exjugadors
del Club dins l’univers Barça i permet aportar valor a
la marca del FC Barcelona i donar encara més sentit a
l’eslògan “Més que un club”.

Unes anelles amb significat
L’eslògan “Seguim en Joc” és el que segueix
encapçalant la comunicació principal de l’Agrupació,
mentre que com a motiu gràfic s’hi ha incorporat unes
línies en forma d’ona que recorden la secció d’un
arbre tallat, mostrant les anelles i que simbolitzen
l’experiència, un dels valors afegits del col·lectiu
d’exjugadors i exjugadores blaugrana.

La nova denominació de l’Agrupació es va completar
amb l’actualització de la imatge corporativa de l’entitat,
que adopta l’escut oficial del Club i la seva imatge
visual segueix la mateixa línia gràfica que la resta
d’entitats jurídiques vinculades al FC Barcelona.

“La nova imatge de l’Agrupació és un
reconeixement del Club cap a la nostra
entitat i reforça el nostre posicionament internacional.”

Gemma Giró,
directiva de l’Agrupació responsable
de l’àrea de màrqueting.

La història de l’Agrupació a través dels logos

1959-2003

2003-2010

2010-2020

MEMÒRIA 2020

Memòria
AMISTAT

L’Agrupació, el més a prop possible
L’Àrea Social, encarregada de promoure la vida associativa a
l’Agrupació, va dedicar tots els esforços a partir del març del 2020 a
estar el més a prop possible dels i les membres, ja que la pandèmia
del coronavirus havia obligat a aturar de cop tota l’activitat i a clausurar la seu social. Així doncs, sense lloc on trobar-se, amb la Folga i la
Folgueta 65 cancel·lades i amb només dues sortides d’Oci i Lleure fetes -les de gener i febrer- l’Àrea Social va utilitzar els diferents canals
de comunicació per mantenir el contacte perquè socis i simpatitzants
mantinguessin viu el vincle al màxim.

Especialistes en reptes

Durant tot l’any es van fer trucades telefòniques a la totalitat dels
membres de l’Agrupació, amb un reforç especial als col·lectius de
més edat. Durant el mes de juny, època en què tradicionalment
s’organitzava la Trobada de Jugadors, es van planificar algunes
accions a través de les xarxes socials per mantenir la connexió
entre els i les membres de l’entitat.

Noves activitats

De cara a l’últim trimestre del 2020, es va posar en marxa La Porra
de l’Agrupació per als partits de més rellevància dels primers equips
femení i masculí, mentre que tots els membres de l’Agrupació van
rebre de regal de Nadal una mascareta corporativa i el tradicional
calendari 2021.
Però si un element nou va portar el confinament i la paralització de
l’activitat presencial, va ser la possibilitat de participar en diferents reptes (challenges) promoguts a través de les xarxes socials
i als quals l’Agrupació es va adherir. Va ser el cas de la campanya
Movember, dedicada a la sensibilització sobre les malalties pròpies
dels homes -com el càncer de pròstata o de testicle- i que a nivell
internacional demana que els homes se sumin a la causa deixantse créixer el bigoti. D’altra banda, a través de l’European Football for
Development Network (EFDN) es van llançar dos reptes: un sobre la
igualtat en el món de l’esport i l’altre sobre el poder transformador del
futbol per a la societat.

Repte Juventus.

Vídeos per mantenir el caliu de l’Agrupació

Els vídeos participatius van esdevenir una eina per mantenir fomentar
la cohesió i el sentiment de pertinença a l’Agrupació. Al llarg del
2020 es van fer 3 vídeos amb aquest objectiu, entre els mesos de
març i desembre.

“Somriures d’exfutbolistes
del FC Barcelona”.
Vídeo per celebrar Nadal.
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Campanya Movember, dedicada a la sensibilització sobre les malalties
pròpies dels homes, demana que els homes se sumin a la causa deixant-se
créixer el bigoti.
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FUTBOL I
SOLIDARITAT
La pilota és el punt d’unió de totes les persones
que han defensat els colors blaugrana. A l’Agrupació
tornem a jugar i també promovem accions solidàries
per a col·lectius vulnerables.

MEMÒRIA 2020

Memòria
Futbol i solidaritat

Sense pràcticament partits...
La pandèmia va obligar a aturar en sec l’activitat
esportiva de l’Agrupació, que havia començat l’any
amb previsió de nombrosos partits a Catalunya i a
l’estranger per als diferents equips i amb la millora de
l’atenció sanitària als 3 entrenaments setmanals a la
Ciutat Esportiva.
Aniversari de la Penya Barcelonista de
l’Ametlla de Mar
Amb tot, va haver-hi de temps de celebrar dos partits.
L’equip masculí va jugar un amistós a l’Ametlla de Mar
(Baix Ebre) per celebrar el 35è aniversari de la Penya
Barcelonista de l’entitat. Un amistós que va acabar amb
victòria blaugrana per 1 a 2, amb gols de Jordi Martínez
i Javi Molina.
Quadrangular Femení a Taradell
De la seva banda, l’equip femení va participar per segon
any al Quadrangular de Taradell, amb les exjugadores
locals, l’Espanyol i la Selecció d’Osona. Un torneig
de promoció del futbol femení i que va comptar amb
l’assistència del president de l’Agrupació, Ramon
Alfonseda, i Carme Nieto, una de les pioneres del
futbol femení blaugrana. Les blaugrana van guanyar
l’Espanyol (0-1, gol de Flor de Luna) i van empatar els
partits amb el Taradell (1-1, gol de Cristina Jiménez) i el
combinat comarcal (1-1, gol d’Ester Torrecilla).
Màxims golejadors temporada 2020-21
Categoria masculina
Jordi Martínez i Oscar Ollés
Categoria femenina
Cristina Jiménez
Medalles per partits jugats amb l’Agrupació
50 partits
Genís Bassas
Javi Botella
Jordi Gonzalvo
Jordi Martínez
Oscar Ollés
Enric Sala
100 partits
Javi Delgado
Jordi Durà 			
David Fuentes
Joan Carles Hidalgo
200 partits
Miquel Sangenís
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... però seguiM en joc!
Activitat esportiva des de casa
La suspensió dels entrenaments i partits no va ser
motiu per deixar la pilota quieta a l’Agrupació. Durant
els mesos de confinament, l’Àrea Esportiva va promoure
l’activitat física de tots els membres a través de les
xarxes socials.
33 vídeos protagonitzats per l’exjugador blaugrana
i recuperador, Xavi Priego, i també pels exjugadors
Vanessa Romero, Alguer Brugarola i Fede Bessone,
van servir per mantenir en forma socis i simpatitzants,
amb dues entregues setmanals entre març i juny
específiques per a majors de 35 anys i majors de
55 anys. Uns vídeos que van sumar gairebé 20.000
visualitzacions a Youtube i Facebook.
Escaneja el codi QR
per veure videos de
promoció de l’activitat
física.

Tast de padbol amb 30 participants
Aprofitant la millora de la situació sanitària a l’últim
trimestre de l’any, l’Agrupació va organitzar dues
jornades per donar a conèixer el padbol, esport
que fusiona el futbol i el pàdel i que respecta les
distàncies de seguretat i les mesures de protecció
perquè no hi ha contacte directe. 30 membres de
l’Agrupació van participar en aquestes sessions,
que es van celebrar a Barcelona en col·laboració
amb l’entitat Padbol Catalunya.

“La pilota ha de continuar sent
el fil conductor de l’Agrupació,
passi el que passi”.

Tente Sánchez,
vicepresident de l’Agrupació i
responsable de l’Àrea Esportiva.
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Portant el Barça als més vulnerables
Tribuna Barça al Clínic i Sant Joan de Déu
L’Agrupació va portar l’activitat Tribuna Barça a
l’Hospital Clínic de Barcelona i a l’Hospital Sant Joan
de Déu. Dues jornades en què una cinquantena de
pacients i els seus familiars van veure els partits
del FC Barcelona contra el Madrid i el Napoli en
companyia d’exfutbolistes blaugrana. L’activitat
implica la dinamització del partit amb una benvinguda,
comentaris i anècdotes i fins i tot una porra entre
totes les persones assistents. Un parèntesi enmig de
l’estada al centre hospitalari i que va comptar amb
la participació dels exjugadors Ramon Alfonseda,
Juanjo Carricondo, Xavi Guzmán, Eduardo Juan, Silvia
Mariano, Francesc Moreno, Africa Ocaña, Lolita Ortiz i
Pere Segarra.
200 samarretes del Barça a residències
Davant la impossibilitat de fer-ho personalment,
l’Agrupació i la Fundació de Jugadors van enviar 200
samarretes del FC Barcelona a totes les residències
sociosanitàries amb qui té relació. En el cas del Grup
Mutaum, el lliurament es va completar amb una
videoconferència amb l’exjugador blaugrana i patró
de la Fundació, Paco Martínez, en què va compartir
anècdotes amb residents, especialment de la Recopa
d’Europa de Basilea del 1979. També van rebre
samarretes centres del Grup Gran Vida, Ballesol,
DomusVi i la Residència La Font de Sabadell.
Col·laboració amb la Fundació Barça
L’exjugador blaugrana, Antoni Pinilla, va visitar el
programa FutbolNet que la Fundació Barça tenia
implantat a l’IES Ernest Lluch de Cunit (Baix Penedès).
Pinilla va compartir amb els joves participants la seva
experiència al Club, sobretot a partir dels valors que hi
va adquirir, com la humilitat, l’esforç, el treball en equip
o el respecte. Una filosofia que transmet la Fundació a
través d’aquest programa d’intervenció socioeducativa
i que ha comptat amb la col·laboració de l’Agrupació en
diferents ocasions.

200 samarretes
per a les residències
sociosanitàries
16
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SEMPRE
BARÇA
Compartim amb la societat els valors que
hem viscut com a futbolistes del FC Barcelona.
Estem presents en l’entorn barcelonista i
en el món empresarial.
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Memòria
sempre barça

Premi Barça Jugadors per a Ter Stegen i Putellas
Els jugadors del FC Barcelona, Marc André Ter Stegen
i Alexia Putellas, van rebre el Premi Barça Jugadors
pel seu joc net durant la temporada 2018-19. L’acte
es va fer a l’Auditori 1899 i va reunir un bon nombre
de membres de l’Agrupació i una representació
institucional del Club. El jurat del premi havia destacat
de tots dos la seva implicació amb el Club i els seus
valors, i per tant dos referents per a milers de joves a tot
el món.
Per la seva banda, l’exjugador blaugrana Quique
Costas va rebre la Menció Especial del Joc Net,
distinció que rep cada any un exfutbolista blaugrana
en reconeixement a la seva esportivitat durant la seva
etapa de jugador.
D’altra banda, a finals de juny es va fer públic el Premi
Barça Jugadors 2020, que de manera excepcional va
recaure en la totalitat de les plantilles dels dos primers
equips, en reconeixement a la seva actituds i gestos
solidaris durant els primers mesos de pandèmia.

Homenatge a les pioneres del futbol femení al FC Barcelona
L’Agrupació va retre homenatge a l’equip de pioneres
del futbol femení al FC Barcelona, amb motiu del 50è
aniversari del primer partit, que es va jugar al Camp Nou
el 25 de desembre de 1970. A causa de la pandèmia
l’acte només va poder reunir 4 de les pioneres, que hi
van assistir en nom de tot l’equip: Glòria Comas, Alícia
Estivill, Carme Nieto i Lolita Ortiz. Totes quatre van
rebre el reconeixement de l’Agrupació i el Club, a través
d’un vídeo plegat d’exjugadores amb el missatge de
“Gràcies a vosaltres, vam poder jugar a futbol”.
Mira el missatge de
les exjugadores a
les pioneres.

En paral·lel, l’Agrupació va promoure altres accions per
commemorar aquesta efemèride, com un suplement
especial del Diari dels Jugadors al diari Sport i una
sèrie de 6 vídeos repassant moments significatius de la
història del femení blaugrana.
Llegeix el
suplement especial
del 50è aniversari
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29 actes amb Penyes Barcelonistes
L’Agrupació es va fer present amb 29 actes de Penyes
a través d’exjugadors i exjugadores, que van participar
en actes com el 25è aniversari de la PB de Xàtiva, el
40è aniversari de la PB de Vallirana o una taula rodona
sobre el Clàssic a la Federació de PB Barcelonès Est.
A nivell virtual, l’Agrupació va presentar-se a les Penyes
de Sudamèrica i a les Penyes de França a través
d’activitats realitzades per videoconferència.
Exfutbolistes assistents a actes de Penyes
Barcelonistes: Juan Manuel Asensi, Paco Clos, Quique
Costas, Joan Estella, Robert Fernández, Paco Martínez,
Pere Valentí Mora, Carme Nieto, Paco Nieto, Ricardo
Serna, Joan Torrent i Rafael Zuviría.

Barça i memòria amb els Tallers 		
de Reminiscència
L’Agrupació va continuar a principis del 2020 el
projecte de Tallers de Reminiscència amb la Federació
d’Associacions de Futbolistes Veterans (FEAFV).
L’equip liderat pels exjugadors Javi Delgado, Jordi
Gonzalvo i Esther Torrecilla va posar en marxa tallers a
dues residències de les empreses Ballesol i DomusVi a
Barcelona i Badalona.
El projecte té com a objectiu millorar el benestar
emocional a persones grans residents en centre
sociosanitaris i en procés de deteriorament cognitiu.
S’hi fomenta la recuperació de records personals
-reminiscència- a través de les vivències del futbol
i més concretament, del Barça. Durant la sessió es
mostren imatges i fragments de vídeo sobre la història
del Club. Els instructors fomenten la participació dels
presents i la interacció entre ells.
Al llarg del trimestre se succeeixen activitats especials,
com un tour pel Camp Nou o la visita d’una llegenda
blaugrana. Malauradament l’esclat de la pandèmia de
coronavirus va obligar a suspendre els tallers, a l’espera
de poder-los reprendre de seguida que la situació
sanitària ho permetés.

Els i les exfutbolistes del Barça
d’entrada tenim una responsabilitat amb la societat: retornar tot
allò que vam rebre”

Eduardo Juan,
directiu responsable de l’Àrea
Institucional.
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Els valors del Barça al servei de l’empresa
L’Agrupació va continuar desenvolupant el “Coach
Values”, el programa propi de teambuilding adreçat
a empreses i escoles de negocis. Entre febrer i
setembre es van fer 5 jornades de les quals es van
beneficiar directament 145 persones d’equips de gestió
empresarial, alumnes de l’escola de negocis IESE.
També es va fer una sessió especial de presentació
per a mitjans de comunicació. La jornada “Coach
Values” està impartida per exfutbolistes del Club, com a
transmissors amb expertesa sobre els valors i el treball
en equip. De fet, tot l’equip del programa està compost
per membres de l’Agrupació. En l’edició 2020 hi van
prendre part Damià Abella, Enric Castellà, Gemma Giró,
Jofre Mateu, Jordi Martínez i Xavier Sánchez Jara.
En paral·lel, i també com a servei a empreses, des de
l’Àrea de Màrqueting s’ofereixen conferències a mida
sobre l’experiència dels futbolistes del FC Barcelona.
L’exjugador Juanjo Carricondo es va estrenar en una
xerrada davant de 150 persones entre infants i familiars.
Finalment, i a partir de la col·laboració històrica amb
l’Sport, diversos membres de l’Agrupació van visitar el
campus de la Barça Academy que el diari va impartir
a Barcelona durant el mes de juliol. Una de les visites
la va protagonitzar Jordi Ferrón, que precisament als 7
anys havia passat per la FCB Escola abans d’entrar al
Benjamí blaugrana. Carricondo i Cristina Jiménez van
protagonitzar les altres dues visites.

Sempre Barça a través de les xarxes socials
L’Agrupació va tancar el 2020 amb 207.000 seguidors a
les diferents xarxes socials, amb twitter com a principal
canal, seguit de facebook, instagram, linkedin i youtube.
De cara a la societat, i per mostrar la solidaritat amb
els col·lectius vulnerables i afectats per la pandèmia,
es van produir vídeos de suport al personal mèdic i als
infants de Catalunya pel seu comportament exemplar
durant el confinament. Uns continguts audiovisuals que
van comptar amb la participació de personatges com
Xavi Hernández, Andrés Iniesta, Luis Enrique, Alexia
Putellas, José Mari Bakero, Marta Unzué, Sergi Barjuan
o Juan Manuel Asensi.
Durant els mesos de confinament i també la resta
de l’any, l’elaboració de continguts va posar accent a
conèixer més a fons històries personals d’exjugadors
Vídeo dels i les
exjugadores del Barça
als nens i nenes de
Catalunya.
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blaugrana. Es van organitzar entrevistes en directe
amb exjugadors com Juliano Belletti, Juan Carlos
Unzué, Laura Ràfols o Miquel Àngel Nadal. I a partir
del setembre es va posar en marxa una nova sèrie de
vídeos titulada Tocats pel Barça, per explicar quina
empremta deixa el Barça als i les futbolistes que
passen pel Club. Una sèrie de la qual es van oferir peces
sobre Mónica Ballús i Andrea Orlandi.
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ATENCIÓ
I FUTUR
Acompanyem l’exfutbolista del FC Barcelona en
la seva transició professional, tant en orientació
com en formació i possibilitat de beques. Vetllem
per la seva salut i ens preocupem per als companys
i companyes amb situació de vulnerabilitat.
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Una formació 100% en línia i amb més alumnes
L’esclat de la pandèmia va provocar l’adaptació de
l’oferta formativa de l’Agrupació a la nova situació. Així,
tota la formació va passar a ser en línia, els grups es
van reduir i especialment en els mesos del confinament
va augmentar la participació a tots els cursos. El 2020
es va tancar amb 24 accions dels àmbits esportiu,
noves tecnologies i genèric i amb un total de 176
participacions.

Cursos realitzats el 2020

Beques de l’Agrupació
Els i les membres de l’Agrupació poden optar a una
beca per cursar qualsevol tipus d’estudi relacionat amb
la seva millora professional. El 2020 es van concedir 3
beques per un valor total de 4.000 €.

· Introducció a les xarxes socials.

Borsa de Treball i Orientació Professional
L’Agrupació disposa d’una borsa de treball
d’entrenadors/es formada el 2020 per 75 persones i
que està disposició d’entitats esportives que necessitin
incorporar aquest tipus de perfil a la seva estructura.
Al llarg de l’any, el servei d’orientació professional va
atendre 11 membres de l’Agrupació i es van gestionar
ofertes laborals demandades per membres de l’entitat.

“La formació és clau per al futur
de qualsevol persona, i també
dels i les futbolistes”
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Àmbit esportiu
· Nutrició esportiva.
· English for coaching and management.
Àmbit noves tecnologies
· Reuneix-te amb el Zoom i el Teams.
· Impulsa la teva marca personal al Linkedin.
Àmbit genèric
· English (4 nivells). Inclou curs in-company per 		
a l’equip professional de l’Agrupació.
· Economia Domèstica.
· Com gestionar millor les meves finances.
· Curs per a Cuidadors No Professionals.

Jofre Mateu,
Vicepresident de l’Agrupació
i responsable de Formació.
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Suport a l’exfutbolista del Barça
més vulnerable
Des de 1995, la Fundació de Jugadors del FC Barcelona
és l’òrgan encarregat de gestionar el suport econòmic
i assistencial als i les exfutbolistes del Club amb
una situació socioeconòmica més complicada. Al
llarg del 2020, la Fundació va destinar 436.356€ en
ajudes econòmiques directes a 62 persones, entre
exfutbolistes blaugrana i les seves viudes. Una
comissió s’encarrega d’aplicar en cada cas el protocol
d’ajudes que estableix barems, requisits, la quantitat de
l’ajuda i la seva durada.
En l’àmbit sociosanitari, la Fundació va fer aportacions
econòmiques en concepte de residències per a 6
persones. A nivell institucional, al llarg del 2020 va
quedar consolidat l’acord amb el grup Mutuam, mentre
que es van mantenir negociacions amb altres empreses
del sector per aconseguir condicions avantatjoses.
Finalment, i a nivell de salut, la Fundació va aprofundir
els acords ja existents amb Assistència Sanitària,
Hospital Vall d’Hebron i va incorporar la Clínica Dental
Galindo, per oferir serveis d’atenció al col·lectiu més
vulnerable de l’Agrupació.

Nou espai de salut Àngel Mur
A l’últim trimestre del 2020 l’Agrupació va estrenar
l’espai de salut Àngel Mur. Sota la supervisió de
l’Àrea Esportiva, s’ofereix atenció personalitzada
i disposa de l’equipament necessari per garantir
la millor atenció possible. L’espai es completa
amb un servei de pedicura i està previst que en un
futur incorpori un punt de consulta mèdica, i que
pugui entrar plenament en servei de seguida que la
situació sanitària ho permeti.
L’espai Àngel Mur està gestionat per l’equip de salut
de l’Agrupació, format per Joan Boneu, Ignasi Griféi i
Xavier Priego.

Com a activitat de promoció dels hàbits saludables,
durant l’octubre l’Agrupació va programar la
Quinzena de la Salut, amb continguts diaris als
canals de comunicació dedicats als consells per
mantenir una bona salut.
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PRINCIPALES ACCIONES DEL AÑO 2020

MAIN ACTIONS FOR 2020

La Agrupación de Jugadores del FC Barcelona ofrece
actividad y acompañamiento a exfutbolistas de
cualquier categoría del FC Barcelona. También difunde
la historia y los valores del Barça.

The Barça Players Association provides activities and
guidance for ex-players from any of the FC Barcelona
ranks. It also disseminates Barça’s history and values.

La Fundación de Jugadores del FC Barcelona gestiona
las ayudas directas a los miembros de la Agrupación
más vulnerables.
DEPORTE
· Vídeos de ejercicios para hacer en casa, 		
con 20.000 visualizaciones.
· Partidos de fútbol y sesiones de prueba de padbol.
SIEMPRE BARÇA
· Nuevo nombre y logo integrado en el FC Barcelona.
· Premio Barça Jugadores a los primeros equipos
masculino y femenino.
· Homenaje a las pioneras del FCB Femenino.
· 2 talleres de Reminiscencia y Fútbol con la FEAFV.
· 5 jornadas Coach Values para empresas.
· 29 actos con Peñas Barcelonistas.
· 207.000 seguidores en las redes sociales.
ESPACIO SALUD
· Nuevo espacio de salud Àngel Mur: 		
recuperación y pedicura.
AMISTAD
· Nueva sede social al lado del Camp Nou.
· Proximidad y contacto permanente en tiempo 		
de covid.
· Vídeos participativos.
FUTURO
· 24 acciones de formación 100% en línea. 		
176 participaciones.
· 3 becas de estudio por valor de 4.000€.
· Bolsa de Trabajo Entrenadores con 75 personas.
SOLIDARIDAD
· Acciones en los hospitales Clínic y Sant Joan de Déu
· Colaboración con la Fundación Barça.
· Donación de camisetas del Barça a residencias.
AYUDAS y ASISTENCIA
Fundación de Jugadores:
· Ayudas a 62 exfutbolistas del Barça por valor 		
de 436.000€.
· Apoyo asistencial en residencias.
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The Barça Players Foundation handles the direct aid for
the most vulnerable members of the Association.
SPORT
· Videos with at-home exercises with 20,000 views.
· Football matches and padbol trial sessions.
BARÇA FOREVER
· New name and logo integrated into FC Barcelona.
· Barça Players’ Award for the top men’s and women’s
teams.
· Tribute to the pioneers of the FCB Women’s team.
· 2 reminiscence and football workshops with
the Spanish Federation of Veteran Footballers’
Associations (FEAFV)
· 5 ‘Coach Values’ fairs for companies.
· 29 actions with the Barcelona fan clubs.
· 207,000 followers on social media.
HEALTH AND WELLNESS SPACE
· The new Àngel Mur health and wellness space:
rehab and pedicures.
FRIENDSHIP
· A new social hub next to the Camp Nou stadium.
· Proximity and constant contact during Covid.
· Participatory videos.
THE FUTURE
· 24 100%-online training activities. 176 engagements.
· 3 study scholarships worth €4,000.
· Coaches Job Bank with 75 people.
SOLIDARITY
· Activities at the Clínic and San Joan de Déu hospitals.
· Collaboration with the Barça Foundation.
· Barça t-shirt donations to nursing homes.
AID and ASSISTANCE
Players’ Foundation:
· Aid to 62 Barça ex-footballers worth €436,000.
· Support in nursing homes.
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CALENDARI 2020
Sota el lema “Seguim en Joc”, l’Agrupació va dedicar el
calendari del 2020 a les principals activitats realitzades

en un any marcat absolutament per l’inici de la
pandèmia del coronavirus i els mesos de confinament.

GENER

FEBRER

MARÇ

ABRIL

MAIG

JUNY

JULIOL

AGOST

SETEMBRE

OCTUBRE

NOVEMBRE

DESEMBRE
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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

segueix-nos @FCBjugadors

