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E
l model de joc del FC Barcelona 
s’ha convertit en un referent a ni-
vell mundial. De manera molt 

especial, els equips entrenats per Josep 
Guardiola, Tito Vilanova o Luis 
Enrique i amb jugadors com Messi, 
Xavi, Puyol, Busquets o Iniesta han 
estat un exemple de lideratge compar-
tit i treball en equip. Tots tenim al cap 
partits memorables, com la final de la 
Champions League del 2009 a Roma, 
en què l’equip va mostrar una comunió 
total entre els seus membres i que com 
a resultat va donar 90 minuts gairebé 
perfectes. Un sistema de joc admirat 
arreu del món, i que l’Agrupació de 
Jugadors pren com a referència en el seu 
programa per a empreses COACH VA-
LUES iniciat el 2017. 
 
COACH VALUES FAQ’S  
Per què el joc del Barça pot ser un 
exemple per a la millora d’equips 
d’empresa? 
Perquè és una metodologia que ha aju-
dat a generar equips líders, amb capa-
citat d’adaptació i de treballar conjun-

tament per a un objectiu comú. Igual 
que això s’entrena cada dia en un cap 
de futbol, també es pot entrenar a les 
empreses. I això el Coach Values ho fa 
de manera vivencial. 
Quines habilitats es treballen en el 
Coach Values? 
S’adapta a les necessitats de cada em-
presa i s’enfoca en aquelles habilitats 
que planteja el client. D’entrada, al llarg 
de la jornada es posa l’accent en habi-
litats com el lideratge, l’adaptabilitat, 
l’agilitat, la gestió de conflictes, la co-
municació i el treball en equip. 
On es fa l’activitat? 
La jornada té lloc a instal·lacions del FC 
Barcelona o molt properes al Club. La 
jornada es divideix en dues parts: la pri-
mera es fa en una sala de formació. La 
segona té lloc al camp de futbol, on -
igual que un equip- primer es fa una re-
unió al vestuari i després toca saltar a 
la gespa per practicar els conceptes tre-
ballats a la primera part. 
A quantes persones es dirigeix? 
Un grup de 15 o 20 persones és ideal per 
treballar dinàmiques de manera con-
junta i donar visibilitat a reptes que es 
plantegen en el dia a dia de l’empresa. 
Qui s’encarrega de dinamitzar la sessió? 
Exfutbolistes del FC Barcelona. Persones 
que de joves han après el model de joc 
i els valors del Barça. Un d’ells exerceix 
la conducció de la jornada, especialment 
de la part de formació. Al camp de fut-
bol s’hi sumen 2 o 3 més per dinamitzar 
les activitats pràctiques. 

L’equip del Coach Values. A dalt, d’esquerra a dreta: Andrea Orlandi, Dimas Delgado, Carles Cuadrat, Ramon Alfonseda, Dídac 
Rodríguez, Juanjo Carricondo i Jofre Mateu. Abaix (mateix ordre): Alguer Brugarola i Jordi Martínez // AGRUPACIÓ

Coach Values, més que un team building

ANDREA ORLANDI 
Exjugador del primer equip del 
FC Barcelona

“Al Barça sabem que 
les emocions dels 
jugadors i els lligams 
afectius són 
importantíssims per 
aconseguir objectius. 
La gestió del vestidor 
—i de l’equip en una 
empresa— és de vital 
importància”. JOFRE MATEU 

Exjugador del primer equip del 
FC Barcelona

“El FC Barcelona és un 
club referent perquè 
se l’estima per allò 
que és. Cal conèixer la 
història i els valors de 
l’empresa perquè 
l’staff s’hi identifiqui i 
arribi a ser una marca 
de referència”. 

L’Agrupació pren 
com a referència en 
el seu programa per 
a empreses el 
model de joc del           
FC Barcelona

És una metodologia que ha ajudat a generar equips 
líders, amb capacitat d’adaptació i de treballar 
conjuntament per a un objectiu comú
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gols de Vicenç Navarro, Albert 
Garcia, Alguer Brugarola i 
Manel Martínez.  
Al llarg d’aquests dies, els exjuga-
dors blaugrana també van orga-
nitzar diversos clínics per grups de 
nens i nenes al camp de refugiats 
d’Aida (Betlem), i a les localitats 
de Ramallah, Jerusalem i Jericó. 
El dia abans del partit, l’expedició 

dirigida pel president de 
l’Agrupació, Ramon Alfonseda i 
els vicepresidents Tente 
Sánchez i Félix Barrado, van 
visitar la Federació Palestina de 
Futbol i les seves instal·lacions 
esportives.  
Allà es van reunir amb el presi-
dent Jobreel Rjoob. Durant 
l’estada a Palestina també van 

visitar el Al Basma Special 
Rehabilitation, un centre per a 
persones discapacitades gestio-
nat per la Women Arab Union on 
els ajuden a adaptar-se al dia a 
dia, i una visita a un hospital i 
orfenat de la Sagrada Familia, 
activitats de solidaritat i de pro-
moció del barcelonisme, habi-
tuals en els viatges esportius de 

l’Agrupació de Jugados del FC 
Barcelona.  
Una agenda plena d’esdeveni-
ments esportius i institucionals 
però en la que també va haver-hi 
temps per fer turisme. El grup de 
l’Agrupació va visitar el Museu 
Yaser Arafat de Ramallah i gaudir 
de diferents sortides per conèixer 
part de l’estat palestí.  

L
’Agrupació de 
Jugadors del FC 
Barcelona, convidada 
per l’Arab Orthodox 
Cultural Club (AOC), 

va arribar a Palestina el dimarts 
dia 1 de novembre per iniciar un 
viatge pel record. Una sortida que, 
tot i que tenia com a motiu princi-
pal un partit de futbol, “va ser 
molt més que un viatge per jugar 
un partit” tal i com comenta el 
vicepresident, Tente  Sánchez. 
Va ser un viatge de germanor amb 
la comunitat palestina per poder 
compartit els valors de totes dues 
entitats en un partit amistós a 
més a més de diferents activitats 
conjuntes.  
 
ACTES Va ser una setmana plena 
de diferents esdeveniments 
socials, solidaris, institucionals i, 
sobretot, molt futbol. Els exjuga-
dors blaugrana van jugar, el dia 4 
de novembre, el partit que els va 
portar a Betlem. En aquest 
enfrontament, l’equip de 
l’Agrupació va guanyar 1 a 4 amb 

Palestina, un viatge pel record

L’expedició de 
l’Agrupació a 
Betlem abans i 
després del 
partit i un primer 
pla del capità, 
Tente Sánchez 
// FOTOS: PEDRO 
VALERO

PAULA BERNABÉU 
Barcelona



sant més empresarial: buscar nous 
ingressos, portar el barcelonisme 
arreu... Així vam créixer de forma 
exponencial. Després vam profes-
sionalitzar l’Agrupació amb perso-
nes que s’hi dediquessin al cent per 
cent. Va ser un encert. Vam trans-
metre una nova imatge. 
I des de llavors, sempre enda-
vant. 
Sí, també ens va ajudar molt el diari 
Sport amb la publicació d’aquest su-
plement bimestral on es recullen les 
nostres activitats. L’acord amb Barça 
TV també fou decisiu, així com en-
gegar les Folgues; les Trobades, ara 
Setmana Barça Jugadors; els 
Tallers de la Reminiscència o pro-
jectes com Enganxa’t a l’Esport o 
Coach Values per a empreses. Les 
Trobades, per exemple, ens van 
permetre retrobar-nos, recordar el 
passat i començar a construir una 
relació de present i futur. Van pro-
vocar emocions molt fortes. 
I el Club, quin paper ha jugat? 
Totes les directives han estat pro-
peres a nosaltres. Han estat clau. 
Nosaltres vam entendre per on ha-
víem de créixer i que aquest creixe-
ment havia de ser beneficiós pel 
Barça, per l’exfutbolista i per 

Ramon Alfonseda afronta els darrers dies com a 
president de l’Agrupació de Jugadors del 
FC Barcelona. Va prendre possessió del càrrec  
el 24 de març de 2003 per aclamació i, gairebé 20 
anys després, deixarà una Agrupació transformada 
i preparada per entomar els reptes del futur

L’exjugador del primer equip blau-
grana entre 1969 i 1973 se’n va con-
tent i satisfet per la feina feta i es 
posa a disposició del futur presi-
dent pel que calgui. 
Quan i com s’acomiadarà? 
El proper 25 de novembre, en el 
Sopar Anual. M’agradaria que vin-
guessin el màxim d’exjugadors i 
exjugadores, membres de la nostra 
junta i representants del Club per 
acomiadar-me de tothom. El meu 
missatge serà aquest: si el nou pre-
sident o el Barça em necessiten, 
estaré a la seva disposició. 
Qui agafarà el relleu? 
Doncs encara no ho sabem. Una 
vegada convocades les eleccions 
haurem de veure qui es presenta. 
Es convocaran eleccions? 
Les eleccions s’han de convocar per-
què així ho recullen els Estatuts. 
M’agradaria que només hi hagués 
una candidatura i sortís per aclama-
ció i que per tant no hi haguessin 
eleccions. Pero si n’hi ha més d’una, 
les eleccions seran al gener. Si fos així 
m’agradaria que els votants valores-
sin la nostra feina, les hores que hem 
dedicat, el carinyo amb el que hem 
treballat, les ajudes que hem apor-
tat i el futur que té l’Agrupació.  
I vostè, què farà? 
Seré un soci més de l’Agrupació, i in-
tentaré col·laborar amb el que pugui 
i se’m demani. A nivell personal, fa 
unes setmanes he començat unes 
classes al Campus de l’Experiència a 
la UIC, una formació acadèmica diri-
gida a les persones majors de 50 
anys. Em feia molta il·lusió. Jo vaig 
fer empresarials i soc enginyer tècnic, 

però volia ampliar coneixements 
en camps com els de la cultura, 
ciència, història i societat. 
Ha començat a desconnectar. 
No cregui... Estic a classe i penso: 
això que acaben de dir puc aplicar-
ho a l’Agrupació? El xip encara el 
tinc aquí i crec que no canviarà mai. 
Per què? 
Perquè hem fet aquesta Agrupació 
tots junts i ara, de cop i volta, no 
pots dir que ho deixes. Em faria fe-
liç que el nou president em demani 
ajuda o consell. És el meu món i ho 
seguirà sent fins que marxi. 
Se’n va satisfet? 
Moltíssim. No esperava estar-hi 20 
anys, però han estat uns dels anys 
més feliços de la meva vida. La gent 
em felicita perquè hem fet moltes 
coses, sí, d’acord, però el que he re-
but és impagable: abraçades 
d’agraïment, o veure que la gent 
està contenta i és feliç perquè els 
ajudes... Això no te preu. És el millor 
pagament que pots rebre a la vida. 
Quina va ser la seva primera 
tasca com a president de 
l’Agrupació? 
Difondre el que em van transmetre 
a mi exjugadors com Sígfrid Gràcia, 
Martí Vergés o Ferran Olivella. 
Aquella generació d’exjugadors son 
els autèntics representants dels va-
lors del Barça aplicats a l’Agrupació. 
Son un exemple per a tots nosal-
tres. El més difícil ha estat això: 
transmetre el sentiment que ells 
tenien a les futures generacions. 
Sense oblidar mai el principal 
objectiu, oi? 
Cert. Vam seguir la línia d’ajudar als 
exjugadors a través de la nostra 
Fundació perquè mai ho deixarem 
de fer. I per fer-ho millor havíem de 
fer créixer l’Agrupació en una ves-

DAVID SALINAS 
Barcelona

L’ENTREVISTA      ►  RAMON ALFONSEDA, PRESIDENT DE L’AGRUPACIÓ DE JUGADORS DEL FC BARCELONA

Si em necessita 
el nou president 
o el Barça, 
estaré a la seva 
disposició

Sempre 
ajudarem i 
orientarem als 
exjugadors i 
exjugadores

És clau transmetre els valors del 
Barça aplicats a l’Agrupació, 

com van fer Gràcia, Vergés, Olivella...

“L’Agrupació fa un barcelonisme integral”

Alfonseda, en una imatge a l’interior de la seu de l’Agrupació de Jugadors del FC Barcelona, situada a L’Hospitalet de Llobregat // VALENTÍ ENRICH
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l’Agrupació. I un dels moments més 
determinants va ser quan es va 
acordar que els jugadors del futbol 
professional aportarien el 0,5% del 
seu salari a l’Agrupació. Això ens va 
permetre obrir molt vés el ventall 
de suport molt més enllà de l’ajuda 
directa. Sense aquesta aportació 
no seríem on som ara, segur. 
Tot gira entorn als exjugadors... 
Sí. El nostre propòsit és ajudar-los a 
tots i totes, així que també volem 
presentar-nos a aquells jugadors i ju-
gadores que no van arribar al primer 
equip i que avui dia encara jugen a 
altres clubs, per explicar-los què 
fem. Que vegin que el futbol s’acaba 
i, llavors, potser no tindran una ca-

rrera, una formació ni diners. Cal que 
sàpiguen que hi ha una Agrupació 
que els pot ajudar i orientar profes-
sionalment a nivell de formació per 
poder tenir un entorn agradable, una 
feina i una seguretat econòmica.  
Podria concretar? 
Pretenem que aquestes persones 
amb passat blaugrana s’impliquin. Ja 
sigui en un aspecte esportiu o repre-
sentatiu. També podrien fer d’am-
baixadors. De la mateixa manera que 
hi ha exjugadors en l’equip Legends, 
hi ha exjugadors que podrien repre-
sentar al Barça a Catalunya o arreu. 
No portarien l’escut novament al pit, 
no vestirien directament la samarre-

ta, però si difondrien la marca Barça i 
ajudarien a fer créixer el barcelonisme. 
Però no tot acaba aquí. 
L’Agrupació treballa pels exjugadors 
i exjugadores del Barça, però també 
per a la societat. La d’aquí i la de fora. 
Abans sortíem per jugar a futbol i ara, 
a més de jugar, fem clínics esportius 
per transmetre els valors del Barça a 
través de la pràctica esportiva, a més 
d’ensenyar a jugar a futbol; ens reu-
nim amb alcaldes i governadors per 
explicar què fa el Barça i com ho fa, i 
que és l’Agrupació. Anem a re-
sidències per contribuir a millorar la 
qualitat de vida de les persones 
amb Alzheimer a través de tallers 
de reminiscència, a hospitals a veu-

re partits de futbol amb pacients de 
totes les edats. Fem un barcelonisme 
total, integral. L’Agrupació és un gran 
ambaixador, amfitrió i portador de la 
marca Barça a nivell mundial. 
I van obrir les portes a les exju-
gadores. 
Integrar un gran gruix d’exjugadores 
l’any 2017 ens va ajudar a créixer. Va 
ser important que les dones s’incor-
poressin acceptant la normativa i el 
tarannà de l’Agrupació. Avui en tenim 
dues a la directiva, son executives a 
les empreses on treballen; tenim do-
nes a vàries comissions i això ens do-
na noves idees, noves formes de 
veure Barça i l’Agrupació. Han entès 

l’Agrupació i nosaltres hem après 
moltíssim d’elles.  
Què es pot millorar en el futur? 
L’Agrupació ha d’estar encara més al 
costat del Club, allà on la necessiti. 
Tenir més relació amb les penyes, 
amb les institucions catalanes, espa-
nyoles i a l’estranger perquè ens obrin 
portes per crear vincles i ajudar a fer 
créixer al barcelonisme. L’Agrupació 
és i serà un gran ambaixador del bar-
celonisme a tot el món. 
Tornarà l’Agrupació a l’Estadi? 
Volem tornar, és clar. I volem dema-
nar al Barça una llotja per a nosal-
tres, un espai per veure els partits, 
trobar-nos, fer reunions. També vol-
dríem tenir presència al Museu per-

què l’Agrupació és part de la història 
del Barça i ajudem a fer gran el Club. 
Vostè va començar a jugar al 
Barça l’any 1961... 
Era molt jove. El primer dia, l’enyo-
rat Papi Anguera em va donar unes 
botes de segona ma que feien una 
intensa olor a betum i em va dir: 
“Ramon, aquestes son per tu          
—després em vaig assabentar que 
havien estat de Cayetano Re—. 
Pensa que abans de fer-te futbo-
lista et farem persona”. Va ser el 
principi d’aquesta transmissió de 
valors que parlàvem al principi. 
Entenc que això ens ha passat a 
tots els que hem jugat al Barça. 

No pensava estar 20 anys... Hem fet 
molt, pero també hem rebut 

felicitat, agraïment. I això no té preu

▄  2003. Ramon Alfonseda és 
escollit president de l’Agrupació 
per unanimitat. L’Agrupació rep la 
Creu de Sant Jordi concedida per la 
Generalitat. 
▄  2004. Es constitueix 
l’Sports Group of European 
Football Players Association 
(EFPA). 
▄  2005 · Es constitueix la 
Federación Española de 
Asociaciones de Futbolistas 
Veteranos (FEAFV). 
▄ 2006. Neix el projecte 
“Enganxa’t a l’esport” per fomen-
tar els hàbits saludables i prevenir 
les conductes de risc. 1a edició de la 
Folga, destinada a exfutbolistes 
majors de 65 anys. 
▄  2009. Inauguració de 
l’estàtua a Ladislau Kubala davant 
la tribuna del Camp Nou, una ini-
ciativa de l’Agrupació i cofinança-
da amb les aportacions dels culers 
i el Club. 
▄  2010. Primera edició del 
Premi Barça Jugadors. El guanya 
Bojan Krkic. 
▄  2011. Els jugadors del futbol 
professional del Club comencen 
l’aportació voluntària del 0,5% del 
seu salari a l’Agrupació. 
▄  2013. S’estrena “Seguim en 
Joc” a Barça TV, programa produït 
per l’Agrupació. 
▄ 2014. Inauguració del 
monument als jugadors del FC 
Barcelona, situat davant de les ofi-
cines de l’OAB al Camp Nou. 
▄ 2015. Es crea l’Àrea de 
Formació i Desenvolupament. 
Presentació del Diccionari dels 
Jugadors del FC Barcelona. 
▄  2016. Jornada de solidaritat 
de l’Agrupació i l’ACNUR per a per-
sones refugiades a Ioannina (Grècia). 
▄  2017. Arribada de 50 noves 
sòcies a l’Agrupació. Comença el 
Coach Values, el programa d’acti-
vitats per a empreses. 
▄  2018. El nou equip femení 
disputa el seu primer partit inter-
nacional a Grècia. S’inicia a 
Catalunya el projecte de Tallers de 
Reminiscència de la FEAFV impar-
tits per l’Agrupació.. 
▄  2019. L’Àrea de Formació 
també ofereix beques d’estudis. 
▄  2020. Trasllat a la nova seu 
provisional situada a l’Hospitalet 
de Llobregat i adquirida per 
l’Agrupació. L’entitat passa a ano-
menar-se Agrupació de Jugadors 
del FC Barcelona. 

BALANÇ

El llegat 
dels darrers 
20 anys“L’Agrupació fa un barcelonisme integral”

Alfonseda, en una imatge a l’interior de la seu de l’Agrupació de Jugadors del FC Barcelona, situada a L’Hospitalet de Llobregat // VALENTÍ ENRICH
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1970. Dotze exjugadors de la 
plantilla van estar presents en 
aquest reconeixement: Also, 
Busquets, Bueno, Casassas, 
Guitart, Irazusta, Laredo, 
Laguna, Pantoja, Roca, Rodri i 
Valiente.  
En unes paraules carregades 
d’emoció i sentiment, 
Alfonseda va recordar que la raó 
de ser de la Trobada és la neces-
sitat que “els exjugadors i exjuga-
dores del Barça ens expliquin les 
seves històries, volem estar amb 
ells i conèixer les seves vivències 
al Club”. Dalt de l’escenari el van 
acompanyar Miquel Camps, 
directiu del FC Barcelona, Lluís 
Rodríguez, regidor d’esports de 
Taradell, i el president del Barça 
Atlètic, Jordi Casals. 
La Trobada va ser l’acte final a la 
Setmana Barça Jugadors, tres 
dies d’esdeveniments i que en 
col·laboració amb l’Ajuntament 
de Taradell va ser possible fer; una 
xerrada amb l’exjugador Juanjo 
Carricondo amb alumnes de 
batxillerat per transmetre la 
importància de l’esforç i el treball; 
una taula rodona amb la partici-
pació de Carles Rexach, Pere 
Valentí Mora, Joan Casassas i 

D
issabte 1 d’Octubre, 
amb dos anys de 
parèntesi a causa  
de la pandèmia, 
l’Agrupació de 

Jugadors del FC Barcelona va 
poder tornar a celebrar la seva 
tan esperada Trobada. I ho va fer 
al mateix lloc on fa 20 anys es va 
celebrar la primera, a Taradell 
(Osona). Una trobada “dels sen-
timents i el records”, tal com la va 
definir el president de 
l’Agrupació, Ramon Alfonseda. 
La Trobada d’aquest any va reu-
nir al voltant d’unes 250 perso-
nes de les quals 165 eren exfut-
bolistes blaugrana. Durant 
aquesta jornada exfutbolistes i 
acompanyants van poder partici-
par i gaudir dels tradicionals par-
tits que es van disputar al llarg de 
tot el matí al camp de la UD 
Taradell. Amb una important 
novetat important, la primera 
Mixteam Cup, el torneig de futbol 
7 amb equips mixtes de 
l’Agrupació. 
 
RECONEIXEMENT AL PRIMER 
BARÇA ATLÈTIC Després de la 
intensa i festiva matinal futbolís-
tica -amb presència d’activitats 
infantils i els gegants de la locali-
tat- la cloenda d’aquesta jornada 
es va fer en forma de dinar de 
germanor. I en la prèvia, 
l’Agrupació va retre homenatge a 
la primera plantilla del Barça 
Atlètic, el filial blaugrana creat el 

el mateix Ramon Alfonseda; 
clínics per a nenes i nens de la 
localitat i dirigits pels membres 
de l’Agrupació Maria Amo, Joan 
Carles Hidalgo, David Forcat, 
Esther Imaz, Jordi Martínez, 
Cristina Molina i Joan Antoni 
Orenes; i el taller “Fes Memòria 
amb el Barça” a càrrec de l’entre-
nador de l’equip, Jordi 
Gonzalvo, i Esther Torrecilla.  
La Setmana Barça Jugadors 
també va tenir la col·laboració de 
la Penya Barcelonista, 
l’Associació de Botiguers, 
l’Associació de Jubilats i la UD 
Taradell.

PAULA BERNABÉU 
Barcelona
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ÀREA ESPORTIVA    ► ES VA FER AL MATEIX LLOC ON FEIA 20 ANYS ES VA CELEBRAR LA PRIMERA

Taradell es vesteix de blaugrana 
per la 19a Trobada Barça Jugadors

El president 
Ramon Alfonseda 
la va definir com 
“la Trobada  
dels sentiments  
i records” 

L’OBRA TAMBÉ EXPLICA QUINES SÓN LES BRANQUES D’ACTIVITAT DE L’ENTITAT I LES LÍNIES QUE DIBUIXEN EL SEUS REPTES DE FUTUR

La portada del llibre de l’Agrupació // AJFCB

▄  Des de les primeres reunions d’exjuga-
dors del Barça al restaurant 7 Portes de 
Barcelona, fins a l’impacte de la pandèmia 
del coronavirus, el llibre “Where dreams live”, 
Agrupació de Jugadors del FC Barcelona fa 
un repàs a 60 anys d’història de l’Agrupació 
de Jugadors del FC Barcelona. Es tracta del 
número 3 de la col·lecció La Força Blaugrana, 
editada per Sport Legal. 

Aquesta publicació, escrita pel periodista 
David Salinas, ha estat un encàrrec de 
l’Agrupació que no només recull la història de 
l’entitat, sinó que també explica quines són 
les branques d’activitat de l’entitat i també 
les línies que dibuixen els seus reptes de fu-
tur. “Aquest llibre permet entendre perquè 
avui tenim una Agrupació i una Fundació de 
les que sentir-nos orgullosos, i també un re-

coneixement a totes les persones que ho han 
fet possible al llarg de tants anys”, afirma 
Ramon Salud, directiu de l’Agrupació que ha 
participat activament en la producció del lli-
bre. Els textos es complementen amb una se-
lecció de més de 160 imatges, provinents  
dels fons documentals de l’Agrupació, el FC 
Barcelona, el diari SPORT i el fotògraf  
Rafa Seguí.

La història de l’Agrupació, en un llibre

Els equips que van participar a la primera edició de la Mixteam Cup // SERGIO RUIZ

L’homenatge a la primera plantilla del Barça Atlètic, el filial blaugrana creat el 1970 // SERGIO RUIZ
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ÀREA SOCIAL   ► EL TALLER VA DIRIGIT A INSTITUCIONS DE L’ÀMBIT SOCIOSANITARI I RESIDÈNCIES

La Fundació i Alzheimer Catalunya  
creen el projecte ‘Recorda amb el Barça’

ORIOL GARANGOU 
Barcelona

L
a Fundació de 
Jugadors del FC 
Barcelona i Alzheimer 
Catalunya Fundació 
han unit els seus 

esforços per crear el taller 
‘Recorda amb el Barça’, un projec-
te conjunt de teràpia de remi-
niscència a partir dels records de 
futbol i del Barça. El projecte, en 
forma de taller, va dirigit a institu-
cions de l’àmbit sociosanitari, 
residències, centres de dia i parti-
culars que treballen o tenen cura 
de persones amb graus inicials 
d’Alzheimer o altres demències. El 
programa inclou, per primera 
vegada a Catalunya, l’ús de la rea-
litat virtual en aquest tipus de 
teràpia no farmacològica. 
‘Recorda amb el Barça’ suma 
l’experiència d’Alzheimer 
Catalunya en l’acompanyament a 
les persones amb demència i el 
seu entorn i la voluntat de la 
Fundació de Jugadors del FC 
Barcelona de promoure la millora 
de la qualitat de vida de la gent 
gran a través de projectes que 
impliquin la integració laboral 
dels i les exfutbolistes del Club. De 
fet, l’Agrupació de Jugadors del 
Club ja ha impartit, en els últims 
anys, diferents tallers de remi-
niscència de la mà de la Federació 
Espanyola de Futbolistes 
Veterans (FEAFV). 
 
LA REALITAT VIRTUAL COM A 
TERÀPIA El taller, que consta de 
sis sessions, s’adreça a persones 

amb fases lleus o moderades de 
demència i té com a fil conductor 
el conjunt de records de la història 
del Barça. Una de les sis sessions 
del taller inclou una activitat amb 
realitat virtual, desenvolupada 
expressament per aquest taller, i 
que suggereix cinc reptes ade-
quats a les persones usuàries, 
emmarcats en l’Spotify Camp 
Nou i tots ells amb l’evocació de 
moments històrics blaugrana. En 
l’acte de presentació, el 20 de 
setembre, es va fer una demos-
tració d’aquesta activitat on el 
públic assistent la va poder expe-
rimentar directament.

SOCIS I SIMPATITZANTS 
DE L’AGRUPACIÓ
NOUS SOCIS 

Eduard AGUILAR LEIVA 

Óscar ÁLVAREZ SAN JUAN 

Gerard AUTET SERRABASA 

Alexandra CLAVEL ANDREU 

Víctor COLOMÉ MARTÍNEZ 

Daniel DE SANDE SÁNCHEZ 

Eric FERNÁNDEZ PRATS 

Raúl FERNÁNDEZ RELATS 

Joan David GAUDIOSO ROSO 

Lucía HERRERO BALDOVÍ 

Silvina KLEINROK MIROCHNICK 

Manuel LANZAROTE BRUNO 

Cristian LOBATO VILLEGAS 

Natalia LÓPEZ CASABONA 

Cristina LÓPEZ MARGAIX 

Francisco Javier MARTÍNEZ RODRÍGUEZ 

Martina PÉREZ-BURULL COLÓN 

Miguel Ángel RAMOS PRADA 

Silvia ROCA SOLÉ 

Sara SÁNCHEZ ARAGONÉS 

Alejandro SÁNCHEZ BENÍTEZ 

Raúl SÁNCHEZ FERNÁNDEZ 

Carlos ZURITA VICIOSO 

NOUS SIMPATITZANTS 

José Benito GONZÁLEZ DOMÍNGUEZ 

Xavier MONTALBAN CARBÓ 

Vincent POURREAU

El president de l’AJFCB, Ramon Alfonseda; la presidenta d’Alzheimer Catalunya, Marta Grau, i el vicepresident del Barça, Eduard Romeu // SERGIO RUIZ

El públic va poder experimentar activitats amb realitat virtual // SERGIO RUIZ

▄  L’Agrupació de Jugadors del FC 
Barcelona va reprendre, el passat mes 
de setembre, la seva expedició de la 
Folgueta, una activitat lúdica dirigida 
als exjugadors i exjugadores blaugrana 
de categories inferiors majors de 65 anys. 
Amb la sortida d’aquest 2022, que ha 
comptat amb 30 participants, es tanca 
el cicle de la Folgueta iniciat el 2017, de 
qual s’han beneficiat un total 263 per-
sones del col·lectiu. 

Cada any –excepte el 2020 i el 2021 a 
causa de la pandèmia– hi ha participat 
un grup d’edat diferent. En aquesta oca-
sió hi ha participat els més joves i van 
poder gaudir d’un programa d’activitats 
amb diferents sortides culturals per vi-
sitar els llocs emblemàtics de la zona. 
En aquesta sortida es va fer també un 
acte institucional amb el Consel General 
d’Aran i la Penya Barcelonista, on hi va 
assistir el president de l’Agrupació, 

Ramon Alfonseda.  
Aquesta expedició serveix per reunir als 
exjugadors que tants moments van com-
partir durant la seva estada al Club i que, 
la resta de l’any, no tenen l’opció de re-
trobar-se. Alfons Rengel “Sito” explica-
va que estan “molt contents d’haver fet 
aquesta excursió, ho vam passar molt 
bé i va ser una experiència molt positi-
va tant pel grup que hem anat com pel 
lloc. S’ha fet curt”.

La Folgueta 65 tanca el primer cicle amb més de 260 participants
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