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L’Agrupació i la Fundació de Jugadors del  
FC Barcelona presentem la memòria d’activitats 
corresponent al 2021. Un any encara marcat  
per la pandèmia del coronavirus i, per tant,  
amb afectacions importants en el dia a dia  
del col·lectiu d’exfutbolistes del Barça.

Malgrat aquesta situació adversa, al llarg de  
l’any totes les àrees de l’Agrupació i la Fundació 
van estar molt actives. A nivell esportiu, les 
finestres permeses d’activitat, sobretot al segon 
semestre, van fer possible celebrar uns partits 
socials al Camp Nou molt esperats i emotius, 
sobretot perquè van significar pràcticament la 
primera vegada que els exjugadors i exjugadores 
del Club es trobaven en un any i mig. 

El 2021 va ser l’any de l’estrena de Players 
FC Barcelona, una nova web impulsada per 
l’Agrupació que recull la totalitat de jugadors 
del primer equip del Barça al llarg de la història, 
i també informació de tots els socis i sòcies 
de l’Agrupació que havien jugat en categories 
inferiors. Una web que des d’un inici ja va 
despertar molt interès, com ho demostren les 
63.000 visites assolides en els dos primers  
mesos de funcionament.

Per l’Agrupació és bàsic mantenir viva la història 
d’aquells i aquelles que han defensat la samarreta 
blaugrana, com també ho és fomentar els valors 
amb què hem crescut. Iniciatives com el Premi 
Barça Jugadors -que al 2021 va recaure en Frenkie 
De Jong i Aitana Bonmatí- que reconeix el joc 
net, o bé el programa “Coach Values” que des de 
l’Agrupació oferim a empreses, són dos exemples 
de com des de l’experiència en el Barça podem 
contribuir a l’expansió de la imatge del nostre Club.

L’Agrupació i la Fundació són la casa dels i les 
exfutbolistes del Barça, el lloc on poden mantenir 
el vincle amb el Club, participar d’activitats socials, 
rebre formació i suport en estudis de capacitació 
professional. I, en cas que la situació ho requereixi, 
trobar el suport assistencial i econòmic que 
necessitin. Només a tall d’exemple: durant el 
2021 els cursos de l’Agrupació van tenir més de 
100 participants, es van atorgar beques per valor 
de gairebé 9.000 euros i la Fundació va destinar 
405.000 euros en ajudes a 56 persones.

Ramon Alfonseda i Pous
President de l’Agrupació i la Fundació

2021: un any de transició
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L’Agrupació de Jugadors del FC Barcelona 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.

ATENCIÓ
 Ajudes a 56 exfutbolistes i viudes  
per valor de 405.822,44€.

 Aportacions d’estada a residències  
per a 5 persones.

 Represa del servei de salut  

i les revisions mèdiques.

FUTUR
 16 accions formatives en línia 
amb 110 participants.

 3 beques d’estudis per valor de 8.916 €.
 Borsa de treball d’entrenadors/es  
amb 75 persones.

 Orientació laboral a 11 persones.

2021

AMISTAT
 Llibret de records de la Folga 65.
 Lliurament d’insígnies a l’antiguitat.
 3 sortides de lleure per al públic sènior.
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La Fundació de Jugadors del FC Barcelona  
gestiona l’ajuda directa als i les membres  
de l’Agrupació més vulnerables.

SEMPRE 
BARÇA

 Nova web Players FC Barcelona.
 Premi Barça Jugadors a Frenkie De Jong  
i Aitana Bonmatí.

 33 actes amb Penyes Barcelonistes. 
 Participació de 19 membres de l’Agrupació.

 Trobades amb les candidatures a les eleccions  
del FC Barcelona.

 Taller de Reminiscència al Figaró.
 4 activitats per a empreses. Participació  
de 10 membres de l’Agrupació.

FUTBOL
 16 partits jugats: 12 equip masculí  
i 4 equip femení.

 Van tornar els partits al Camp Nou  
i els triangulars socials.

 Lliurament de les medalles esportives.

2021
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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
Xavi Molist
Pere Valentí Mora
Edmilson de Moraes
Xavi Roca
Josep Palau
Sergi Pérez
Carles Rexach
Eusebio Sacristán
Salvador Sicart
Joan Vilà

JUNTA DIRECTIVA DE L’AGRUPACIÓ (dades a desembre 2021)

Direcció
Meritxell Solé

Administració i finances
Irene Juvé

Recepció i administració
Juanjo Carricondo i Albert 
Escobar

Àrea Social i Màrqueting
Maria Millà

Àrea Esportiva
Jordi Martínez

Àrea Desenvolupament  
i RRHH
Sílvia Molina 

Institucional i 
comunicació
Oriol Garangou

ESTRUCTURA PROFESSIONAL DE 
L’AGRUPACIÓ

Guillermo Abascal
Marta Castany
Josep M. Comadevall
Manel Expósito
Alba Fernández
Fran Fuentes
Alícia Fuentes
Ramon Galera
Albert Garcia
Antonio Guerao
Cristian Hidalgo
Manu Martínez
Marta Melgosa

Joan Albert Mendoza
M. Antònia Mínguez
Xavier Obón
Moisès Pereiro
Consuelo Pérez
Antonio Pimentel
Patricio Rubio
Laura Ruiz
Juan C. Sanchís
Roberto Trashorras
Marc Valiente
Maria Visa

NOUS MEMBRES DE L’AGRUPACIÓ

Durant el 2021 vam donar la benvinguda a l’Agrupació a 
25 exfutbolistes del FC Barcelona:
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Ramon Alfonseda
President

Tente Sánchez
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
Gerard Figueras
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
Luis Torras
Carles X. Tusquets
Javier Vázquez
Joan Vilà
Jordi Vinyals

Patrons nats

Anna Caula
Secretària general de 
l’Esport de la Generalitat 
de Catalunya

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

Joan Soteras
President de la Federació 
Catalana de Futbol

Joan Laporta
President del FC 
Barcelona

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

PATRONAT DE LA FUNDACIÓ DE JUGADORS DEL FC BARCELONA (dades a desembre 2021)

Tente Sánchez
President

Paco Martínez 
Vicepresident

Félix Barrado
Secretari

Joan Rovira
Vicesecretari

Vocals
Toño de la Cruz
Joaquim Hernández
Eduardo Juan
Josep Maria Laredo
Jofre Mateu
Josep Moratalla
Àngel Mur
Josep Palau
Pepito Ramos
Joan Vilà
Jordi Vinyals

JUNTA DIRECTIVA DE LA FUNDACIÓ

Direcció
Meritxell Solé

Responsable Administratiu
Irene Juvé

Adjunt a Secretaria
Sílvia Molina

ESTRUCTURA PROFESSIONAL 
DE LA FUNDACIÓ

LA FUNDACIÓ EN DADES
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INGRESSOS
 

Quotes Socis 85.148,00 € 
 

Activitats 27.315,00 € 
 

Aportacions FFCB i 0,5% 1.373.657,23 € 
 

Altres Donacions 14.580,00 € 
 

Altres Ingressos 14.243,51 € 
 

TOTAL
INGRESSOS 1.514.943,74€ 
DESPESES
Activitats 444.225,72 € 

 
Administració 247.905,52 € 

 
Ajudes assistencials 405.822,45 € 
Formació 79.522,96 € 
Donacions a capital dotacional 75.000,00 €

TOTAL
DESPESES 1.252.476,65€

INFORMACIÓ ECONÒMICA AGRUPACIÓ I FUNDACIÓ DE JUGADORS

RESULTAT EXPLOTACIÓ

262.467,09€

PATROCINADORS

EMPRESES COL·LABORADORES EN COL·LABORACIÓ AMB

AMICS DE LA FUNDACIÓ



MEMÒRIA MEMÒRIA 2021

MEMÒRIA 2021

AMISTAT, 
ATENCIÓ  
I FUTUR



MEMÒRIAAMISTAT, ATENCIÓ I FUTUR

10 11 AGRUPACIÓ DE JUGADORS DEL FC BARCELONA / FUNDACIÓ DE JUGADORS DEL FC BARCELONA

Les restriccions causades per la situació sanitària  
van suposar un obstacle per a l’activitat social de 
l’Agrupació al llarg de l’any. Amb tot, hi va haver més 
possibilitats respecte l’any anterior, especialment 
vinculades al dia a dia de la seu social i també a la 
possibilitat d’organitzar algunes activitats en grup.

Va ser el cas de les activitats d’oci dirigides als 
membres sènior de l’Agrupació. Es van poder organitzar 
5 sortides culturals per Barcelona i on van participar 
en total 100 persones. Les sortides van ser de caràcter 
temàtic. El cicle també va incloure un passeig en vaixell 
per veure la ciutat des del mar.

RECORDS DE LA FOLGA 65 EN UN LLIBRET
Tot i no celebrar-se per segon any, des de l’Àrea Social 
es va mantenir el contacte amb els participants a la 
Folga 65, una activitat lúdica dirigida als exjugadors  
del primer equip blaugrana més grans de 65 anys.  
Per a ells es va editar un llibret de records de les  
Folgues celebrades des del 2006 i fins el 2019. 

VIDA PARTICIPATIVA
Per buscar la interacció i participació entre els membres 
de l’Agrupació, a llarg de l’any es van fer diversos 
sortejos d’invitacions per assistir a partits al Camp Nou 
i també es va promoure La Porra de l’Agrupació, amb 
premis per a qui encertava el resultat dels partits més 
destacats dels primers equips de futbol.

MÉS ATENCIÓ DE SALUT
El servei de salut i fisioteràpia va reiniciar la seva 
activitat normal, per atendre els socis i sòcies de 
l’Agrupació de lesions musculars ocasionades en 
entrenaments i partits. El servei, obert també a la resta 
de membres de l’Agrupació, està ubicat a l’espai de salut 
Àngel Mur, que durant el 2021 va estrenar maquinària de 
recuperació i també va veure finalitzada la decoració.

Encara en el terreny de la salut, des de l’Àrea  
Esportiva es va restablir i actualitzar el sistema  
de revisions mèdiques per a totes les persones  
que juguen amb l’Agrupació.

UN PAS MÉS CAP A LA NORMALITAT

VÍDEO:  
Josep Fusté i Pere Valentí Mora  
comparteixen els seus records  
de la Folga 65
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FORMACIÓ I SUPORT DIRECTE PER A EXFUTBOLISTES BLAUGRANA

L’Agrupació va programar 16 accions formatives durant 
l’any 2021, principalment vinculades a l’esport, les noves 
tecnologies i l’anglès. Hi van participar 110 alumnes 
que volien millorar la seva capacitació professional, i 
els coneixements transversals. A causa de la situació 
sanitària, tota la formació es va oferir en format en línia  
i en grups reduïts, fet que va suposar un lleuger 
increment de l’alumnat respecte de l’any anterior, 
sobretot entre el segment més jove i resident fora de 
Barcelona. El personal d’oficina de l’Agrupació que ho va 
desitjar, va rebre formació d’anglès a càrrec de l’entitat.

POTENCIANT LA FORMACIÓ A MIDA AMB BEQUES
L’Agrupació va continuar apostant per l’atorgament  
de beques d’estudi, dirigides a membres de l’associació 
amb necessitats concretes de formació per la seva 
millora professional. Al llarg del 2021 es van destinar 
8.916 euros en 3 beques formatives. Alhora, l’Àrea de 
Formació i Desenvolupament va potenciar la difusió  
de formacions externes a l’Agrupació, al mateix temps 
que va donar orientació laboral a 11 persones i va 
continuar gestionant la borsa de treball, formada per  
75 exfutbolistes blaugrana amb perfil d’entrenador/a.

FUNDACIÓ DE JUGADORS: AL COSTAT DE QUI  
MÉS HO NECESSITA I NOUS ACORDS
Al llarg del 2021 la Fundació de Jugadors del FC 
Barcelona va donar suport a 56 persones per un import 
total de 405.822 euros, prestacions que s’atorguen a 
partir d’un protocol de concessió d’ajuts. Entre aquest 
col·lectiu, i de manera addicional, la Fundació va fer 
aportacions econòmiques per a estades en residències 
geriàtriques per a 5 exjugadors blaugrana. 

La Fundació i el Grup Gran Vida van signar un 
conveni de col·laboració per millorar les condicions 
d’ingrés dels membres de l’Agrupació, mentre que la 
col·laboració existent amb Mutuam es va ampliar amb 
l’assessorament gratuït per a les famílies que han de 
tramitar la Llei de Dependència, gestió de la recerca  
d’un centre sociosanitària o atenció domiciliària.  
Es van mantenir actius els acords amb  Assistència 
Sanitària, Hospital Vall Hebron i Clínica Dental Galindo 
per a l’atenció sanitària de les persones que reben 
ajudes de la Fundació.
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LA PRIMERA ASSEMBLA PRESENCIAL DES DE L’INICI DE LA PANDÈMIA

L’Auditori del FC Barcelona va acollir el 16 de juny l’Assemblea de 
l’Agrupació. Es aprovar la gestió de la junta directiva durant l’any 
anterior, marcat per la pandèmia i per la contenció pressupostària. Una 
reducció que també va quedar reflectida en el pressupost per al 2021. 

L’Assemblea també va aprovar la modificació dels Estatuts, que 
implicava l’aprovació del nou nom i logotip de l’entitat, adoptat l’any 
anterior, i també la possibilitat de celebrar les assemblees de manera 
telemàtica.

INSÍGNIES PER 25 I 10 ANYS A L’AGRUPACIÓ
Seguidament de l’Assemblea, es va celebrar el Lliurament d’Insígnies 
de l’Agrupació. Una trentena de membres de l’entitat va recollir perso-
nalment l’escut de plata pels 25 anys de fidelitat i el de bronze pels 10.

HOMENATGE A ANTICS DIRECTIUS  
I TREBALLADORS
Exdirectius i antics treballadors de l’Agrupació van rebre el 13 de maig 
el reconeixement per la seva dedicació a l’entitat. Van ser els directius 
Àngel Mur, Josep Moratalla i Ferran Olivella. I també Pilar Aguilar i 
Joan Rovira, persones estretament vinculades a l’Agrupació i la Funda-
ció de Jugadors. 

EN RECORD DE LES ABSÈNCIES DEL 2020 I 2021
La capella del Camp Nou va acollir el 9 de novembre una missa en 
memòria dels socis i sòcies de l’Agrupació que havien mort durant el 
2020 i 2021. La celebració, habitual en el calendari de l’Agrupació en 
dates properes a Tots Sants, va comptar amb la presència de familiars 
dels difunts. Hi va assistir la vicepresidenta del Club, Elena Fort.
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L’aixecament de les restriccions per la pandèmia va 
permetre la represa de l’activitat esportiva de l’Agrupació 
a partir del mes de juny. En només 6 mesos, els equips 
masculí i femení d’exfutbolistes blaugrana van jugar 
un total de 16 partits. Compromisos que van barrejar el 
caràcter institucional, solidari i de germanor.

CENTENARIS I ALTRES ANIVERSARIS  
DE CLUBS CATALANS
L’Agrupació es va fer present en alguns dels centenaris 
de clubs de Catalunya que es van celebrar al llarg del 
2021. Va ser el cas de l’Olot, jugat a finals de novembre,  
i en què l’equip blaugrana va guanyar per 1-3. El 
combinat de l’Agrupació també va jugar pels centenaris 
del Castelló d’Empúries, Ripollet i Tiana, i pel 90è. 
aniversari de La Cava. 

JUGAR A FAVOR DE CAUSES SOLIDÀRIES
Durant l’any, els equips de l’Agrupació van jugar  
partits de caràcter solidari, i així donar suport a causes 
benèfiques com la lluita contra algunes malalties  
o altres finalitats socials. A Lloret de Mar es va 
organitzar un triangular a favor de Caritas, i on 
l’Agrupació va jugar amb el Girona i el mateix Lloret. 
Un any més, l’equip +55 de l’Agrupació va disputar un 
amistós a Sabadell amb un combinat d’alumnes amb 
discapacitat de l’Escola Taina.

A finals d’any i coincidint amb les festes de Nadal, 
l’Agrupació va jugar dos partits solidaris a Mataró:  
un triangular per captar fons per a la lluita contra el 
càncer infantil i un partit de recollida de joguines per a la 
Creu Roja. Finalment, l’equip de l’Agrupació va jugar amb 
els veterans del Ripollet per donar visibilitat a la malaltia 
minoritària de dèficit de lipasa àcida lisosomal.

L’EQUIP FEMENÍ, AMB COMPROMISOS 
L’equip d’exjugadores blaugrana va jugar 3 partits  
en l’últim trimestre del 2021. El CE Figaró i l’AJFCB 
Femení van jugar un amistós a la localitat vallesana  
a principis de setembre. El combinat entrenat per Joan 
Carles Hidalgo també va disputar un amistós amb  
els veteranes de l’AE La Salut Pere Gol (Badalona).  
El tercer amistós va ser el que van jugar amb les 
veteranes del CF Barceloneta.

LA PILOTA TORNA A RODAR AMB L’AGRUPACIÓ
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Per molt que s’hagin convertit en tradició, els partits  
de final de temporada al Camp Nou continuen essent un 
dels grans atractius del calendari anual de l’Agrupació. 
Tot i la situació excepcional del 2021, els partits d’estiu 
es van poder celebrar, i més de 180 exfutbolistes 
blaugrana van jugar partits entre diferents combinats  
de l’entitat, i amb un tercer temps festiu a la Sala Roma 
del mateix Estadi. El vicepresident del Club, Rafael 
Yuste, no es va voler perdre l’esdeveniment, que de fet 
va ser el primer acte esportiu de l’Agrupació en tot l’any, 
a causa de la situació pandèmica.

PARTITS SOCIALS I PADBOL
Taradell va ser la seu, el mes de novembre, d’una nova 
jornada de partits socials entre equips d’exjugadors 
+55 i l’AJFCB Femení. Al mes d’agost, l’Agrupació va 
participar en els habituals partits organitzats a Planoles.

Des de l’Àrea Esportiva es va tornar a promoure el 
padbol entre els membres de l’Agrupació, un esport 
que fusiona futbol i pàdel però sense contacte i per 
tant complint les mesures sanitàries. Es van celebrar 
jornades per donar-lo a conèixer i també es va 
organitzar una competició.

INICI I COLOFÓ DE TEMPORADA AL CAMP NOU

MEDALLES ESPORTIVES  
I MÀXIMS GOLEJADORS
11 membres de l’Agrupació van rebre les medalles  
pels mèrits esportius aconseguits la temporada  
2019-2020 en el que va ser el primer acte social que  
es celebrava a la nova seu de l’Agrupació de 
l’Hospitalet. Es van lliurar les medalles per haver 
arribat als 50, 100 i 200 partits amb els equips de 
l’entitat i també als màxims golejadors -amb empat 
a la categoria masculina- de l’any.

MÀXIMS GOLEJADORS TEMPORADA 2021-22

Cristina Jiménez
Jordi Martínez
Oscar Ollés

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

VÍDEO:
Partits d’estiu 2021
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AJFCB MASCULÍ  

AJFCB FEMENÍ

19 AGOST

HOMENATGE A “LICO”
Planoles 0 -AJFCB 2
Gols de Manga (2)

4 SETEMBRE

TORNEIG MANCHÓN  
(COMA RUGA) AJFCB +55

18 SETEMBRE

AJFCB 7- La Cava 1
Gols d’Ollés, Jordi M., Raul H,  
Rexach jr i Molina (3)

3 OCTUBRE

Ripollet 4 -AJFCB 7
Gols de Moreno, Raúl H., Rexach jr,  
Vilches, Nakor i Jofre (2)

31 OCTUBRE

CCE Tiana 2 – AJFCB 4
Gols de Molina, Jofre, Ollés i Manga.

14 NOVEMBRE

Castelló d’Empúries 4 – AJFCB 1
Gol de Zamora.

26 SETEMBRE

El Figaró 4 - AJFCB 1
Gol de C. Jiménez.

14 NOVEMBRE

AE La Salut Pere Gol 3 – AJFCB 3
Gols de Carla i Goretti.

20 NOVEMBRE

TRIANGULAR +55 A TARADELL
Gols de V. Romero i Goretti. 

27 NOVEMBRE

Barceloneta 5- AJFCB Femení 3
Gols de C. Jiménez, A. Solernou i E. Inglés.

20 NOVEMBRE

Olot 1 – AJFCB 3
Gols de Dídac R., Dani M i Rexach jr.

20 NOVEMBRE

TRIANGULAR +55 A TARADELL

28 NOVEMBRE

Girona CF 0 – AJFCB 1
Lloret 0 – AJFCB 4
Gols de Jofre, Jordi M (2), Carricondo i O. Riera

4 DESEMBRE

Mataró United FC 0- AJFCB 9
Gols d’A. Argudo (3), Pedro G. (3),  
Rexach jr (2), Cívico i Chava.

4 DESEMBRE

PARTIT SOLIDARI AMB EL FC TAINA 

5 DESEMBRE

AJFCB +55 - Espai Laru 

11 DESEMBRE

AELALD 1 - AJFCB 4
Gols d’Ollés (2), Rexach jr. i Hidalgo.
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El mes d’octubre l’Agrupació va llançar públicament  
la nova web PlayersFCBarcelona, amb les dades  
de 2.800 exfutbolistes del Club, la que va suposar 
 la primera base de dades dedicada exclusivament  
als i les exjugadores blaugrana. 

Al moment de la seva publicació, en aquest portal a què 
s’hi pot accedir en català, castellà i anglès, s’hi podien 
trobar dades esportives de 2.803 jugadors d’entre el 
masculí i el femení. Dades que l’Agrupació actualitza i 
amplia constantment. 

A cada fitxa s’hi mostra informació estadística del 
futbolista i la seva 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 d’història del FC 
Barcelona protagonitzades pels seus futbolistes.

La font primària d’informació per a dur a terme el projecte 
PlayersFCBarcelona va ser el Diccionari de Jugadors del FC 
Barcelona, editat pel FC Barcelona i l’Agrupació l’any 2015. 
Les dades dels blaugranes en actiu s’actualitzen a temps real 
mitjançant el portal de recol·lecció d’estadístiques OPTA.

Els capitans del primer equip masculí i femení van 
recollir el Premi Barça Jugadors de l’edició 2020, que 
l’Agrupació va concedir a les dues plantilles per la seva 
actitud durant l’estat d’alarma en els primers mesos de 
la pandèmia del coronavirus. 

En aquesta ocasió, el guardó va ser una samarreta 
vintage de l’Agrupació per a cada membre de la plantilla 
i un diploma d’agraïment acompanyat del carnet que 
els acredita com a socis de l’Agrupació amb caràcter 
vitalici. Una manera que la junta de l’Agrupació va optar 
per donar-los les gràcies per la contribució econòmica 
que des de les primeres plantilles fan a l’Agrupació i 
 Fundació de Jugadors.

Ramon Alfonseda i Tente Sánchez representant l’Agrupació 
i Rafael Yuste i Xavi Puig en nom del FC Barcelona, van ser 
els encarregats de lliurar les distincions a Gerard Piqué, 
Sergio Busquets, Jordi Alba i Sergi Roberto, i a Alexia 
Putellas, Sandra Paños, Marta Torrejón i Patri Guijarro.

L’AGRUPACIÓ ESTRENA PLAYERSFCBARCELONA

ELS PRIMERS EQUIPS REBEN EL PREMI BARÇA JUGADORS 2020

VÍDEO:  
Com funciona 
Players?
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JURAT DEL PREMI BARÇA JUGADORS 2021:

Ramon Alfonseda, president de l’Agrupació.
Rafael Yuste, vicepresident del FC Barcelona.
Xavier Puig, directiu del FC Barcelona responsable 
de Futbol Femení.
Anna Caula, Secretària general de l’Esport.
Jofre Mateu, vicepresident de l’Agrupació.
Laura Llinàs, directiva de l’Agrupació.
Lluís Mascaró, director adjunt del diari Sport.
Sergi Solé, redactor en cap del diari Mundo 
Deportivo.
Carme Nieto, exjugadora del FCB Femení.
Lorea Bakero, periodista de Mundo Deportivo.
Ramon Besa, periodista del diari El País.
Jordi Costa, periodista de Catalunya Ràdio.
Marga Lluch, periodista de Ràdio 4.
Roger Pascual, periodista del diari El Periódico.

Els jugadors Aitana Bonmatí i Frenkie de Jong van  
ser els guanyadors del Premi Barça Jugadors 2020/21. 
Així ho va decidir el jurat després de les votacions en 
què havien participat més de 5.000 culers d’arreu del 
món. Aquestes votacions havien deixat com a finalistes 
a Messi, De Jong, Ter Stegen i a Martens,  
Alèxia i Aitana.

De Frenkie De Jong el jurat va destacar el compromís 
demostrat amb el FC Barcelona, la ciutat i el país des 
que va arribar al Club l’estiu del 2019. També el valor  
de la humilitat, com demostra la seva acceptació de 
jugar en les diferents posicions. D’Aitana Bonmatí,  
el jurat va valorar el fet que sigui una jugadora en 
constant creixement i un exemple per a les futures 
generacions de futbolistes. També destaca les seves 
paraules després de guanyar la Champions a Göteborg  
i de ser considerada la millor jugadora de la final.

DE JONG I AITANA, DESIGNATS PREMI BARÇA JUGADORS 2021
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L’ANY DEL FEMENÍ
Com a colofó de la temporada històrica del triplet del FCB Femení, 
més de 20 membres de l’Agrupació es van trobar amb el primer 
equip el dia de l’últim entrenament de la temporada. Exjugadores 
de totes les èpoques van poder felicitar personalment una plantilla 
que passarà la història com la que va guanyar Lliga, Copa i la 
primera Champions. Aquest reconeixement també va quedar palès 
amb la participació de 3 pioneres en l’anunci de presentació de la 
segona equipació de la temporada 2021-22, de color porpra i com a 
homenatge a l’empoderament de la dona arreu del món. 

Pilar Gazulla, Lolita Ortiz i Consuelo Pérez van compartir rodatge amb 
jugadores com Aitana Bonmatí, Caroline Graham, Jennifer Hermoso o 
Alexia Putellas. A l’inici de la temporada, una delegació de l’Agrupació 
també havia assistit a la inauguració de l’espai femení de La Masia. I 
al gener, també vam ser a la Llotja del Camp Nou en el primer partit del 
Femení a l’Estadi -sense públic pel coronavirus- des de 1970.

MÉS ACTES AMB EL FC BARCELONA
L’Agrupació es va fer present a 33 actes organitzats per les Penyes 
Barcelonistes, amb la participació de 19 membres de l’Agrupació. 
Altres actes amb participació de membres de la junta directiva van ser 
el comiat del Kun Agüero i l’ofrena de la Diada. 

D’altra banda, l’Agrupació va organitzar a principis d’any trobades amb 
tots els candidats a les eleccions FC Barcelona.
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SEGUIDORS XARXES SOCIALS 2021
 

Twitter 188.217 
 

Facebook 15.371 
 

Instagram 3.924 
 

Linkedin 750 
 

Youtube 517 
La web de l’Agrupació va rebre 5.343 visites mensuals de mitjana.

L’EXPERIÈNCIA DE FUTBOLISTA AL SERVEI  
DE LES EMPRESES I LA GENT GRAN
El departament de Màrqueting va redissenyar el programa  
“Coach Values” dirigit a empreses amb més continguts i amb la 
incorporació de més membres de l’Agrupació. En total es van celebrar 
3 jornades d’aquesta activitat de team bulding on hi van participar 10 
exfutbolistes blaugrana. Pel que fa a la conferència “Life Experience” 
es va celebrar 1 edició.

La Fundació de Jugadors va reprendre el projecte “Futbol per 
recordar”, un taller de reminiscència i futbol en col·laboració amb la 
Federació Espanyola d’Associacions de Futbolistes Veterans, dirigida 
a gent gran amb nivells inicials de deteriorament cognitiu i que es va 
celebrar a la residència Hotel Congost del Figaró. 12 sessions que van  
acabar amb una visita de tot el grup al Camp Nou.

ACCIONS DE COMUNICACIÓ
L’Agrupació va publicar un suplement especial del “Diari de Jugadors” 
al mes d’octubre, amb l’estrena de la nova web de Players FC 
Barcelona com a tema central. A través del canal de youtube es van 
difondre històries personals d’exfutbolistes i peces amb les principals 
activitats de l’Agrupació.

MEMÒRIA 2021
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MEMÒRIARESUMEN /
ABSTRACT

2021: UN AÑO DE TRANSICIÓN 2021: A YEAR OF TRANSITION

La Agrupación de Jugadores del FC Barcelona reúne 
a los y las exfutbolistas de cualquier categoría del FC 
Barcelona, y les ofrece actividad y acompañamiento 
después de su vida profesional. También contribuye  
a difundir la historia y los valores del Barça a través  
de actividades dirigidas a toda la sociedad.

La Fundación de Jugadores del FC Barcelona gestiona 
la ayuda directa a los y las miembros de la Agrupación 
más vulnerables.

FÚTBOL
· · 16 partidos jugados: 12 del equipo masculino 

 y 4 del equipo femenino.
· · Volvieron los partidos en el Camp Nou  

y los triangulares sociales.
· · Entrega de las medallas deportivas.

SIEMPRE BARÇA
· · Nueva web Players FC Barcelona  

(players.fcbarcelona.com/es)
· · Premio Barça Jugadores a Frenkie de Jong  

y Aitana Bonmatí.
· · 33 actos con Peñas Barcelonistas. Participación  

de 19 miembros de la Agrupación.
· · Encuentros con las candidaturas a las elecciones  

del FC Barcelona.
· · Taller de Reminiscencia en una residencia de  

El Figaró (Barcelona), con la Federación Española  
de Asociaciones de Futbolistas Veteranos (FEAFV).

· · 4 actividades para empresas. Participación de  
10 miembros de la Agrupación.

ATENCIÓN
· · Ayudas a 56 exfutbolistas y viudas por valor  

de 405.822.44€.
· · Aportaciones para estancias en residencias  

para 5 personas.
· · Reinicio del servicio de salud y las revisiones médicas.

FUTURO
· · 16 acciones formativas on-line con 110 participantes.
· · 3 becas de estudios por valor de 8.916€.
· · Bolsa de trabajo de entrenadores/as con 75 personas.
· · Orientación laboral a 11 personas.

AMISTAD
· · Librillo de recuerdos de la Folga 65.
· · Entrega de insignias a la antigüedad.
· · 3 actividades de ocio para el público sénior.

FC Barcelona Players Association joins ex-players  
from all FC Barcelona football teams. It offers them 
activity and accompaniment after their professional 
career. It also contributes to communicate the history 
and values of Barça through activities for all society.

FC Barcelona Players Foundation handles the direct  
aid for the most vulnerable members of the Association.

FOOTBALL
· · 16 matches: 12 for the male team and  

4 for the female team.
· · Association matches in Camp Nou  

and social tournaments.
· · Sports medals ceremony.

BARÇA FOREVER
· · New site Players FC Barcelona  

(players.fcbarcelona.com/en)
· · Barça Players’ Award for Frenkie de Jong  

and Aitana Bonmatí.
· · 33 actions with Barcelona fan clubs.
· · Meetings with candidates to FC Barcelona election.
· · Reminiscence and football workshop with Spanish 

Federation of Veteran Footballers Associations 
(FEAFV).

· · 4 activities for companies.

ASSISTANCE
· · Aid to 56 Barça ex-footballers worth €405.822,44.
· · Grants for stays in nursing homes for 5 members.
· · Re-start of health service.

FUTURE
· · 16 on-line courses for 110 members.
· · 3 study scholarships worth €8.916.
· · Coaches Job centre with 75 members.
· · Professional orientation for 11 members.

FRIENDSHIP
· · Photo album about Folga 65.
· · Association’s medals ceremony.
· · 3 leisure activities for seniors.
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L’Agrupació va dedicar el calendari del 2021  
a recordar les activitats realitzades en un any tan  
atípic com va ser el 2020. Partits, esdeveniments  

socials i institucionals, activitats per a empreses  
i de promoció dels valors blaugrana.

GENER FEBRER MARÇ

ABRIL MAIG JUNY

JULIOL AGOST SETEMBRE

OCTUBRE NOVEMBRE DESEMBRE

CALENDARI 2021 MEMÒRIA 2021



segueix-nos @FCBjugadors

Agrupació i Fundació 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


