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Els exjugadors del FC Barcelona tenim l’honor d’haver defensat la samarreta blaugrana. A l’Agrupació Barça Jugadors transformem l’honor en responsabilitat i vetllem per
donar cohesió als exjugadors del Club, connectar-los amb el seu passat i projectant-los
de cara al futur i a tot arreu. A través de les pàgines d’aquesta Memòria d’activitats de
l’Agrupació Barça Jugadors i la Fundació Barça Veterans, detallem què vam fer al llarg
del 2016 per estar al servei dels nostres colors i els valors que es transmeten amb la
nostra samarreta.
Al Barça hem après a ser solidaris. Una solidaritat que treballem amb els nostres
mateixos companys, ajudant-los de manera directa i també amb formació, treball,
vida social i esportiva. I una solidaritat que va més enllà del Camp Nou, en les accions
solidàries que hem desenvolupat arreu, i per primera vegada durant el 2016, amb els
refugiats que viuen a Grècia.
Ens marquem com a objectiu tenir una Agrupació moderna, tant en la manera de
treballar i d’oferir serveis innovadors a l’exjugador, com en la manera com expliquem
el que fem. Volem sumar i fer més gran el barcelonisme. Per això el nostre compromís amb el FC Barcelona es referma amb les activitats de les Penyes Barcelonistes,
la presència en els actes del Club i també en iniciatives pròpies com el Premi Barça
Jugadors o la Setmana Barça Jugadors. Conscients que el Barça és una suma, i que
els exjugadors en volem ser un factor determinant.
Ramon Alfonseda
President

L’AGRUPACIÓ
EN DADES
Principals dades 2016

Formació i
Desenvolupament
22 cursos i tallers

Ajudes
350.000€ euros en ajuts mensuals a 56
exjugadors del FC Barcelona i viudes.

226 participacions
22 exjugadors amb contracte a través
de la Borsa de Treball

Màrqueting i
Comunicació
Esdeveniments comercials
amb exjugadors
Més de 100 peces de disseny extern
i intern
Nova web
Nous continguts audiovisuals
Seguim en Joc: 11 programes a Barça TV
Diari de Jugadors: 3 edicions
@fcbjugadors Xarxes socials actives: twitter, facebook, youtube i linkedin.

UNA AGRUPACIÓ
AL SERVEI DELS
EXJUGADORS DEL
FC BARCELONA...

Activitat Social

Partits

7 activitats d’oci i lleure amb 309
participants

57 partits jugats

Sopar Anual: 360 assistents.

206 exjugadors del FC Barcelona
participants

Catàleg d’avantatges comercials amb 53
ofertes

Revisions mèdics i assistència als
exjugadors

7.659 invitacions de partits i del Museu
gestionades

Agrupació Barça Jugadors / Fundació Barça Veterans

#FCBPlayers #WithRefugees
En col·laboració amb l’ACNUR
Ioànnina (Grècia)
Visita al camp de refugiats, clínic per a
220 infants i partit amb el PAS Giananinna

Premi Barça Jugadors
Distinció al joc net
Guanyador: Leo Messi
Finalistes: Andrés Iniesta, Javier Mascherano, Gerard Piqué, Iván Rakitic i Sergi
Roberto.

...
I DELS COLORS
BLAUGRANA

Setmana Barça Jugadors
a Figueres
Xerrades, clínics, exposició i
Trobada de Jugadors.

Actes amb Penyes
Barcelonistes

950 participants

165 actes amb representació de
l’Agrupació
34 exjugadors del FC Barcelona
participants
8 actes amb el FC Barcelona: FCB
Legends, Nou Camp Nou, Fundació
Abidal...
3 edicions de l’Enganxa’t a l’esport
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L’AGRUPACIÓ
EN DADES

Any de fundació: 1959

JUNTA DIRECTIVA AGRUPACIÓ BARÇA JUGADORS
Ramon Alfonseda
President

Carles Rexach
Vicepresident Àrea Institucional

Josep Moratalla
Vicepresident Àrea Esportiva

Joaquim Hernández
Tresorer

Tente Sánchez
Vicepresident Àrea Econòmica

Ramon Salud
Secretari

Eusebio Sacristán
Vicepresident Àrea Social

VOCALS

ESTRUCTURA PROFESSIONAL

Félix Barrado
Quique Costas
Joan Garcia Orti
Xavi Hernández
Josep Marcet
Eduardo Juan
Xavi Molist
Pere Valentí Mora
Àngel Mur
Ferran Olivella
Josep Palau
Sergi Pérez
Joan Puig
Jordi Roura
Joan Vilà

Luis Ortiz de Zevallos
Director
Pilar Aguilar
Àrea Econòmica
Oriol Garangou,
Comunicació, Àrea Esportiva
i Àrea Institucional
Jordi Martínez
Recepció
Maria Millà
Màrqueting i Àrea Social
Sílvia Molina
Borsa de Treball
Mireia Riera
Formació i Desenvolupament

Agrupació Barça Jugadors / Fundació Barça Veterans

Any de fundació: 1995

PATRONAT

VOCALS

PATRONS NATS

JUNTA DIRECTIVA

Ramon Alfonseda
President

Guillermo Amor
Txiki Beguiristain
Toño De la Cruz
José Caireta
Ramon Cugat
Joan Gaspart
Xavier Hernández
Joaquim Hernández
Eduardo Juan
José M. Laredo
Jaume Llopis
Josep Maldonado
Angel Mur
Carme Nieto
Josep Lluís Núñez
Ferran Olivella
Josep Palau
Enric Pujades
Jordi Pujol
Pepito Ramos
Jaume Rosell
Josep Lluís Rovira
Justo Tejada
Luis Torras
Carles X. Tusquets
Martí Vergés
José A. Zaldúa

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

Ferran Olivella
President

José Gutiérrez
President de l’Associació
de la Premsa Esportiva de
Barcelona

Tente Sánchez
Vicepresident

Tente Sánchez
Vicepresident 1r
Pau Vilanova
Vicepresident 2n
Felix Barrado
Secretari

Andreu Subies
President de la Federació
Catalana de Futbol
Gerard Figueras
Secretari general de
l’esport de la Generalitat
de Catalunya

Félix Barrado
Secretari
Joan Rovira
Vice-secretari
Sílvia Molina
Adjunt a Secretaria
Vocals
Toño De la Cruz
Joaquim Hernández
Eduardo Juan
José M. Laredo
Àngel Mur
Pepito Ramos
Justo Tejada
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L’AGRUPACIÓ
EN XIFRES
Massa Social

Socis Exjugadors: 718
Simpatitzants: 448
Socis Penyes: 34
Total: 1.200
Any: 2016

1121

737
485

2002

544

2003

809

844

864

895

917

2007

2008

2009

2010

963

986

2011

2012

1200

1021

622

2004

2005

2006

2013

2014

Nous socis exjugadors de l’Agrupació durant el 2016

Damià Abella
David Almazán
Juliano Belletti
Valentí Bellonch
Alguer Brugarola
Juan Antonio Carbonero
Pere Lluís Codina
Arseni Comas
Fréderic Déhu
Jordi Ferrón
Juan García
Antonio García
Alex García

1140

Jordi Gasull
Miguel Gil
Joan Gimeno
Diego José Gómez
Neftalí González
Antonio Hidalgo
Daniel Huerto
Meho Kodro
Óscar Lausín
F. Javier López
Mercedes Martínez
Diong Mendy
Josep Mercader

Salvador Pérez
David Piera
Gica Popescu
Francesc Romo
Joan Rueda
Adjutori Serrat
Emilio Soler
Manuel Tomé
José Luis Yeste

Fréderic Déhu

Agrupació Barça Jugadors / Fundació Barça Veterans

2015

2016

Informació Econòmica
Ingressos

Despeses

Quotes Socis

67.496,60 €

Activitats

380.570,73 €

Activitats

634.705,28 €

Aportacions FFCB i 0,5%

1.360.514,00 €

Administració

375.284,00 €

Altres Donacions

26.130,00 €

Ajudes assistencials

352.617,06 €

Altres Ingressos

10.319,10 €

Formació

39.507,97 €

Total

1.845.030,43 €

Total

1.402.114,31 €

Resultat d’explotació: 442.916,11 €

Patrocinadors

AGRUPACIÓ
		BARÇA
JUGADORS
ED-3L

PANTONE
1795
871

C-M-Y-K
15-100-100-0
0 -32 -100-32

Col·laboradors

Empreses Amigues de la Fundació Barça Veterans
Caisde Taller d’Arquitectura
Formatic Barna
Sport Gol 2000
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ÀREA
INSTITUCION

NAL

L’Agrupació està al servei
del que representen els colors
del FC Barcelona.

Practiquem el valor de la solidaritat amb accions
com #WithRefugees a Grècia. El llenguatge
universal del Barça el transmetem amb la Setmana
Barça Jugadors, els 165 actes amb Penyes
Barcelonistes o el Premi Barça Jugadors que
distingeix el valor del joc net.

àrea
institucional
#FCBPlayers #WithRefugees
Una jornada molt especial a Grècia
L’ABJ organitza una acció solidària
amb ACNUR per als refugiats que viuen
a Grècia
El 18 de novembre de 2016 va ser un
divendres diferent a l’Agrupació Barça Jugadors. Mentre l’activitat ordinària de l’entitat amb els entrenaments de veterans
no s’aturava, a 2.000 km de Barcelona,
una delegació de l’Agrupació va portar
a terme una acció solidària amb les
persones refugiades o sol·licitants d’asil
a Grècia. Sota el lema de #FCBPlayers
#WithRefugees, i amb l’estreta implicació
de l’ACNUR, un equip d’exjugadors del
FC Barcelona va protagonitzar un clínic
per a 220 infants que vivien en els camps
de refugiats de la regió de Ioannina i va
disputar un partit amb l’equip de veterans
de la localitat amb un públic format per
públic grec i persones dels camps de
refugiats. Amb aquesta acció, l’Agrupació
es va solidaritzar amb aquestes persones,
aconseguir fons per a la seva protecció i
assistència, i reconèixer l’esforç d’acollida
del poble grec.

Agrupació Barça Jugadors / Fundació Barça Veterans

Coneixent la realitat dels refugiats
La comitiva de l’Agrupació, encapçalada pel president, Ramon Alfonseda, va visitar
el camp de refugiats de Katsikas, a Ioannina, com a símbol de les prop de 50.000
persones que en aquells moments viuen refugiades a Grècia. Posteriorment, va
organitzar un clínic esportiu per a 220 nenes i nens provinents de 8 camps de la regió.
Els mateixos exjugadors blaugrana van dissenyar i van fer de monitors a les diferents
estacions del clínic.

Després de compartir un dinar amb tots els joves, l’equip de l’Agrupació va jugar un
amistós amb els veterans del PAS Giannina, que va acabar amb victòria blaugrana per
4-1, i on una part de les grades de l’Estadi Zosimades de Ioannina les ocupaven refugiats. L’equip d’exjugadors del Barça va estar format per Meho Kodro, Fréderic Déhu,
Mario Rosas, Javier Guzmán, Haruna Babangida, Sergio García, Javi Delgado, Xevi
Molist, Sergi Pérez, Joan Blanquera, Landi, Andreu Ferrés i Jonathan Ortuño.

Aquesta acció va ser possible gràcies a
la col·laboració de les següents empreses:
Vueling, Arenalia, Josma Sport Gol i
Roger’s.
Les reaccions dels participants:
“Molt dur, ens ha permès valorar el
que tenim”
“Un enriquiment personal”
“La mainada es va sentir recolzada per
nosaltres i per les institucions presents”
“Una lliçó de vida”
“L’important era que s’ho passessin bé i
que per unes hores s’oblidessin del drama
que estan vivint al camp de refugiats”
“La paraula que més vam escoltar va
ser gràcies”
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àrea
institucional
Figueres va viure
la Setmana
Barça Jugadors
Figueres va ser la seu de la Setmana
Barça Jugadors entre l’11 i el 18 de juny,
un esdeveniment de l’Agrupació Barça
Jugadors per portar el barcelonisme en
una localitat de Catalunya i fer-ho de la
mà d’exjugadors del Club. L’Agrupació i
l’Ajuntament de Figueres van organitzar
diferents activitats dirigides a infants, gent
gran i públic familiar. Un programa que
va culminar amb la 15a Trobada de
Jugadors del FC Barcelona. La Setmana
Barça Jugadors va comptar amb la
implicació de l’Àrea Social i de la
Fundació FC Barcelona.

Activitats de la Setmana Barça
Jugadors
• Roda de premsa de presentació
• Taula rodona: “Parlem del Barça”,
amb Carles Rexach, Josep Fusté i Pere
Valentí Mora.
• Xerrada “Enganxa’t a l’esport”, amb
Antoni Pinilla
• Exposició “Barçaempordà”, sobre els
jugadors del FC Barcelona que han jugat
a la UE Figueres o originaris de l’Empordà.
Amb la presència de les Copes del Triplet i
la mostra del Nou Espai Barça.
• “Ens visita la història del Barça”.
Visita de 4 exjugadors del Barça al Casal
de la Gent Gran: Josep Franch, Joan
Torrent, Carme Nieto i Àngel Mur.
• “Futbol al carrer”. Amb els exjugadors
empordanesos Damià Abella, Pere
Gratacòs, Arseni Comas i Quim Ferrer.
• “Barça Experience”. Clínic per a
aficionats al futbol de més de 40 anys.
• “Barça Experience Mini”. Clínic per a
joves jugadors de 7 a 14 anys.
• “FutbolNet”. Activitat de la Fundació
FC Barcelona.
• Presència de l’autocar oficial del
FC Barcelona
• Trobada de Jugadors FC Barcelona

Agrupació Barça Jugadors / Fundació Barça Veterans

El Premi Barça Jugadors,
per a Messi i amb rècord
de participació
Lionel Messi va guanyar el Premi Barça
Jugadors, el guardó de l’Agrupació Barça
Jugadors i patrocinat per Estrella Damm
que premia el futbolista del Barça amb
més joc net de la temporada. Un jurat
format per 15 integrants procedents
del món de l’esport i el periodisme ha
escollit a el davanter argentí entre els
altres 5 futbolistes més votats per 3.300
internautes: Andrés Iniesta, Javier
Mascherano, Gerard Piqué, Iván Rakitic
i Sergi Roberto. El jurat va valorar la
prudència de Messi, així com el seu
altruisme dins el camp i les ganes de
seguir jugant tot i les entrades dels rivals,
com a factors principals per a atorgar-li
el guardó.
El concurs va batre el rècord de
participació. Gairebé 3.300 persones
van participar en l’elecció del jugador
del Barça amb més joc net de la
temporada, el que suposa un 48% més de
participació respecte l’edició 14-15 en què
va guanyar Mascherano.
També va ser un èxit a les xarxes socials
l’spot promocional del Premi Barça
Jugadors. El vídeo va ser reproduït
fins a més de 54.500 vegades, el que
va suposar un increment del 88% de
visualitzacions respecte la campanya
del 2015.

LES XIFRES
1 guanyador Messi
6 finalistes Iniesta, Mascherano, Messi,
Piqué, Sergi Roberto i Rakitic.
3.300 votacions
15 membres del jurat
54.500 reproduccions de l’espot
promocional
Guanyadors anteriors: Bojan, Iniesta, Xavi,
Puyol i Mascherano.
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àrea
institucional
Una tarda conjunta amb
l’Hospital Sant Joan de Déu

Enganxa’t
a l’esport

Que els infants coneguin en primera persona els valors del Barça i que els posin en
pràctica al camp. Aquest és l’eix central de la Barça Experience Mini, l’activitat que
va organitzar l’Agrupació Barça Jugadors en solidaritat amb l’Hospital Sant Joan de
Déu. Un grup de 170 persones del grup KIDS –consell científic europeu integrat per
infants i joves implicats en recerca científica en hospitals- van complementar la serva
reunió de treball amb la possibilitat.
L’experiència Barça va ser total. En arribar al Camp Nou, un grup d’exjugadors del
FC Barcelona i membres de l’ABJ van rebre els joves a la Sala Wembley. Allà els van
explicar quins són els grans trets de l’ADN Barça i els valors que els jugadors del
Club adquireixen de s del futbol formatiu i fins el primer equip. Hàbits, valors socials,
compromís o treball col·lectiu són conceptes que van sorgir al llarg de la sessió. Una
vegada canviats als vestidors, els integrants del grup van participar en una activitat
esportiva als camps d’entrenament del Miniestadi. L’objectiu, posar en pràctica la
metodologia Barça a través de diferents exercicis amb pilota.

El programa de xerrades Enganxa’t a
l’esport va complir 10 anys aquest 2016.
Amb la col·laboració del Departament de
Salut, aquest programa té l’objectiu de
fomentar l’esport i prevenir les conductes
de risc entre els joves, a més de promoure
hàbits socials, higiènics, alimentaris i
d’estudi.
Jornades celebrades:
• Figueres
• El Palau d’Anglesola.
• Agramunt

Altres actes
institucionals
L’exjugador del Barça, Jofre Mateu, va ser un dels protagonistes de la xerrada amb els participants al Barça
Experience Mini.

Acció solidària amb el CRAE Joan Torras
de Barcelona.
Presentació del llibre “El meu Barça en
blanc i negre”.
Gala del Deporte de Mundo Deportivo
Homenatge Ferran Olivella
a Poblesec (Barcelona).
Presentació del llibre “Presidente
Samaranch”
Sopar Solidari de Vallformosa
15a Diada de les Telecomunicacions
de Catalunya
Esmorzar de forquilla
de Clariana

Agrupació Barça Jugadors / Fundació Barça Veterans

Actes amb les Penyes
Barcelonistes
Al llarg del 2016 l’Agrupació va estar representada en 165 actes organitzats per les Penyes Barcelonistes. Fins a 34 exjugadors del
FC Barcelona i membres de l’Agrupació van participar en un programa de representació i suport al foment del barcelonisme.

161
actes

34 exjugadors
participants
José Joaquím Albaladejo
Ramon Alfonseda
Juan José Almagro
Juan Manuel Asensi
José Mari Bakero
Ramon Calderé

Paco Martínez
Pere Valentí Mora
Nayim
Carme Nieto
Paco Nieto
Bartomeu Paredes
Marcial Pina
Antoni Pinilla
Pepito Ramos

Paco Clos
Ismael Comas
Miquel Corominas
Joan Estella
Robert Fernández
Paco Fortes
Josep Fusté
Pau Garcia Castany
Ivan Iglesias

Carles Rexach
Juan Carlos Rodríguez
Salvador Sadurní
Tente Sánchez
Ricardo Serna
Manolo Tomé
Joan Torrent
Joan Vilà
Rafael Zuviría

Altres actes amb el FC Barcelona
• Ofrena Diada Nacional
• Medalla d’Or de
l’Ajuntament de Barcelona
a Johan Cruyff
• Presentació Nou Camp Nou
• Presentació FCB Legends

• Estrena pel·lícula
“Húngaros por el Barça”
• Repartiment de roses
per Sant Jordi
• Assistència assemblea
ordinària Veterans Handbol

• Presentació acord
Fundació Abidal
17
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ÀREA
ESPORTIVA

200 exjugadors del FC Barcelona
participen cada seTmana als
entrenaments que ofereix l’Agrupació
Barça Jugadors.

Al llarg del 2016 els nostres equips van jugar
gairebé 60 partits, amb accions destacades a
Mèxic, Aràbia Saudita i Navarra. Partits de caràcter
social, solidari o institucional amb cabuda per a
tots els exjugadors del Club. L’oferta esportiva de
l’Agrupació es basa en la participació i es completa
amb la cobertura mèdica i assistencial del usuaris.

àrea
esportiva
Un equip de llegendes
Debut dels FCB Legends
La posada en marxa del programa FCB
Legends va implicar la celebració d’un
primer partit de l’equip Legends del FC
Barcelona, promogut pel Club i l’Agrupació Barça Jugadors. L’1 d’abril, la
ciutat mexicana de Querétaro es va vestir
de gala per acollir la Copa Leyendas
Movistar. Enmig d’una gran expectació –
25.000 persones van presenciar el partitel combinat blaugrana va jugar contra un
equip de llegendes mexicanes, que es va
acabar imposant per 2 a 0. L’equip del
FC Barcelona, amb noms com Stoichkov,
Edmilson, De Boer, Goiko, Juan Carlos o
Kodro, i entrenat per José Mari Bakero.
L’esdeveniment va anar molt més enllà
del partit, i va incloure una visita a la FCB
Botiga de Mexico, un clínic per a nens i
nenes, una trobada amb les penyes del
país o un homenatge als exjugadors del
Barça que el 1937 s’hi van exiliar. Un
exemple de l’enorme potencial institucional i comercial de l’equip FCB Legends.
Amb l’expedició hi va viatjar el president
de l’Agrupació Barça Jugadors, Ramon
Alfonseda, i el directiu del FC Barcelona,
Pau Vilanova.

Agrupació Barça Jugadors / Fundació Barça Veterans

L’equip de l’Agrupació Barça Jugadors va tenir dos grans compromisos esportius
al 2016: el debut dels FCB Legends a Mèxic i el Clàssic d’Aràbia Saudita.
Record per a Cruyff
Els FCB Legends van saltar al terreny
de joc lluint una samarreta taronja amb
el número 14 i la inscripció Gràcies
Johan. L’homenatge a Johan Cruyff –
mort pocs dies abans, el 24 de març- va
continuar al minut 14: el partit es va
aturar i jugadors tècnics i públic li van
rendir un homenatge.

Clàssic a Aràbia Saudita
L’equip de l’Agrupació va guanyar per 3
a 0 el Clàssic que es va disputar el 12 de
febrer a la capital d’Aràbia Saudita, Ryadh.
La formació blaugrana va aconseguir una
victòria contundent davant del Real Madrid, en un partit trepidant on el marcador
va ser favorable al Barça per 1 a 0 fins
tres minuts del final. Un dels jugadors més
ovacionats del partit va ser Edgar Davids,
que molt emocionat va reconèixer que
“per nosaltres, els exjugadors del Barça,
és mol important tornar a vestir la samarreta del Club”.
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àrea
esportiva
Doble cita esportiva a Grècia per als refugiats
Durant el 2016 l’equip de l’Agrupació Barça Jugadors es va desplaçar a Grècia en dues ocasions, per jugar partits relacionats amb
la crisi de les persones refugiades que patia el país. Al mes de juny, i convidat per l’equip dels Leonidas d’Sparta, l’equip de l’ABJ
va participar en un partit per recaptar fons per poder atendre els refugiats de la zona. El marcador final, tot i que era el menys
important, va ser de 0 a 5 favorable a l’equip visitant.
Al novembre, i en el marc de l’acció #FCBPlayers #WithRefugees, el combinat blaugrana va jugar amb els veterans del PAS Giannina
FC com a tancament de la jornada de solidaritat a Ioannina, al nord del país. L’amistós, organitzat pel club i l’Alt Comissionat de les
Nacions Unides per als Refugiats (ACNUR), es va disputar a l’estadi Zosimades i va acabar amb victòria dels exjugadors del Barça
per 4 a 1.

Subcampions a Navarra
L’Agrupació va participar per primera vegada al Trofeu Hermanos Glaría, que cada any se celebra a la localitat navarresa de
Villafranca. Exjugadors com Robert Fernández, Eusebio Sacristán, Goiko i Kodro van formar part d’aquest convocatòria. El torneig,
en format triangular, va acabar amb la victòria dels veterans de l’Osasuna, que van aconseguir trencar un partit molt equilibrat amb
l’ABJ. En l’enfrontament, amb l’equip local, el combinat blaugrana havia guanyat per 3 a 1.

Agrupació Barça Jugadors / Fundació Barça Veterans

Altres partits de caràcter solidari
Durant el 2016 l’Agrupació va prendre a part en iniciatives
esportives de caràcter solidari, com el partit que els exjugadors
del Barça van jugar amb una selecció d’Special Olympics, amb
un combinat especial per commemorar el Dia Mundial de la
Salut Mental. Així com els partits organitzats a Pubilla Cases i
per la PB Anguera per recollir joguines de cara a la campanya
de Reis.

Partits de caire institucional
El cos consular de Barcelona va poder conèixer de ben a
prop la tasca de l’Agrupació, en la trobada de germanor que
es va organitzar a l’octubre. Hi van assistir 40 representants
de països de tot el món, que van poder jugar contra els
exjugadors del Barça. També a nivell institucional, l’equip de
l’Agrupació va estar present als centenaris del FC Cardedeu, la
UE Monistrolenca i en l’homenatge pòstum a l’exdirectiu del
FC Barcelona, Luis del Val. L’Agrupació també va participar
en un partit organitzat amb motiu d’una trobada de Penyes
Barcelonistes a Torrefarrera (Segrià) i va acollir l’equip dels
veterans d’Haro (La Rioja).

Partits socialS ABJ
Jugar entre ells mateixos és una de les activitats preferides dels
membres de l’Agrupació. Per això s’organitzen diferents partits
al llarg de l’any, per Nadal, a l’estiu i a la trobada de jugadors
del Barça. De manera específica per al col·lectiu d’exjugadors
de més de 55 anys, l’ABJ va organitzar triangulars a Sant Cugat
del Vallès, el Prat de Llobregat, Taradell, Hospitalet de l’Infant i
Roda de Berà.
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àrea
Partits i resultats
esportiva
57 PARTITS JUGATS
206 exjugadors participants

28 DE MAIG
UD Cornellà 2 - Barça Jugadors 4
Gols de Joan Garcia Orti, Marco A.
Escobar, Javi Botella i Dani Vila.

10 DE SETEMBRE
Santa Perpètua 1 - Barça Jugadors 11
Gols de Sergio Martínez, Álvaro, Dani
Martínez (3), Landi (5) i Molist.

11 DE JUNY

11 DE SETEMBRE

Leonidas Sparta 0 - Barça Jugadors 5
Gols de Jordi Rebollo (2), Vicens Navarro,
Josep M.Nogués i Fernando Navarro.

Osasuna 1 - Barça Jugadors 0

3 DE GENER
Pubilla Cases 2 - Barça Jugadors 7
Gols de Ollés (2), Molina (3), Dani
Martínez i Miky Fernández.
Penya Anguera 5 - Barça Jugadors 3
Gols de Xavi Sin, Marco A. Escobar i F.
Castaño.

25 DE JUNY

29 DE GENER

Barça Jugadors 1 - Bigues i Riells 1
Gol de Juan Carlos Hidalgo.

Barça Jugadors 12 - Santa Eulàlia 0
Gols de Molina (6), Delgado, Zamora,
Cuadrado, Landi (2) i Chavarría.

Barça Jugadors 5 - UE Garbayeda 1
Gols de David Fuentes, Javi Molina,
Rexach (2) i Sergio García.

12 DE FEBRER

2 DE JULIOL
Monistrol de Calders 2 - Barça Jugadors 8
Gols de David Fuentes (2), Jordi Martínez
(2), Molist (2), Álvaro i Sergio García.

13 DE FEBRER
Barça Jugadors 20 - FC Champel 0
Gols de Jordi Martínez (2), Paquito (2),
Sergio García, Landi (3), Molina (6),
Vilches, Rexach i Ollés (4).
3 D’ABRIL
Special Olympics 5 - Barça Jugadors 5
Gols de Sergio Martínez, Guijo i Marco A.
Escobar (3).
22 D’ABRIL
Barça Jugadors 10 - USD Castelluccio 1
Gols de Javi Vilches, Sergio García (2),
Molist (2), Jordi Martínez (2) i Rexach (3).
1 DE MAIG
Barça Jugadors 9 - Vilamajor 1
Gols de Marcos Zamora (2), Fuentes (2),
Jordi Martínez (2) i Dani Martínez (3).
8 DE MAIG
Torrefarrera 1 - Barça Jugadors 4
Gols de Jordi Martínez (3) i Moragues.
21 DE MAIG
Cardedeu CF 4 - Barça Jugadors 2
Gols de Marcos Zamora i David Fuentes.

17 DE SETEMBRE
UA Horta 5 - Barça Jugadors 1
Gol de Kocsis.

26 DE JUNY

Barça Jugadors 2 - Haro 0
Gols de Landi i Rexach.

Barça Jugadors 3 - Real Madrid 0
Gols de Molist (2) i Miguel Angel.

Barça Jugadors 3 - CD Alesves 1
Gols de Babangida, Juan Carlos Moreno
i Molina.

3 DE JULIOL

22 DE SETEMBRE
Barça Jugadors 8 - Sao Paulo 1
Gols de de JC Moreno (2), Corominas,
Molist, Molina, Fuentes (2) i Jordi
Martínez.
4 D’OCTUBRE
Cos Consular 3 - Barça Jugadors 8
Gols de Chavarría, Marco A. Escobar (3)
i Rebollo (4).

Barça Jugadors 1 - Granollers 1
Gol de Marco A. Escobar.

8 D’OCTUBRE

Barça Jugadors 1 - UE Mercantil 2
Gol de Javi Botella.

Barça Jugadors 5 - Cadaqués 0
Gols de Landi (2), Álvaro, Molina i
Marcos Zamora.

9 DE JULIOL
Pallejà 0 - Barça Jugadors 6
Gols de Cristian Martínez, Jordi Martínez,
Molina (2) i Rácano (2).
23 DE JULIOL

Barça Jugadors 0 - Vall de Boí 2
14 D’OCTUBRE
Sitges 3 - Barça Jugadors 11
Gols de Blanquera, JC Moreno (5), Landi
(2), Molist (2) i Rexach.

Barça Jugadors 3 - Amics Dimarts 0
Gols de Grifé, Escobar i Castellà.

26 D’OCTUBRE

Barça Jugadors 1 - Sant Miquel 1
Gol de Castellà.

Sel. Malalties Mentals 1 - Barça Jugadors 2
Gols de Dani Vila i Kocsis.

6 D’AGOST

18 DE NOVEMBRE

Argentona 1 - Barça Jugadors 3
Gols de Chava Jiménez i Dani Martínez (2).

Pas Iannina 1 - Barça Jugadors 4
Gols de Molist (2) i Landi (2).

3 DE SETEMBRE

4 DE DESEMBRE

Barça Jugadors 2 - FC Badalona 1
Gols de Sergio Martínez i Molist.

Pubilla Cases CF 3 - Barça Jugadors 11
Gols de Sergio Martínez (2), Álvaro,
Fuentes (2), Landi (4) i Javi Vilches.

Barça Jugadors 6 - L’Agullana 0
Gols de Molina (3) i Landi (3).

Agrupació Barça Jugadors / Fundació Barça Veterans

/ ÀREA
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ÀREA
SOCIAL

A l’Agrupació promovem la relació i
la convivència entre els exjugadors
del FC Barcelona.

A partir de diferents propostes que es
desenvolupen al llarg de l’any: la Trobada i el
Sopar anuals, la Folga 65, activitats culturals i
un programa d’avantatges comercials.
L’Agrupació treballa la fidelització del soci,
la benvinguda als nous membres i la gestió
d’invitacions per al Camp Nou i el Museu
destinades als exjugadors del Club.

ÀREA SOCIAL
150 exjugadors del Barça a la Trobada de Figueres
Tot i l’amenaça de pluja, 150 exjugadors de totes les categories del FC Barcelona van participar en la 15a Trobada de Jugadors del Barça,
que es va celebrar a Figueres el 18 de juny. L’Estadi de la UE Figueres va ser l’epicentre de la Trobada de l’Agrupació, amb els tradicionals
–tres- partits entre veterans. En un d’aquests partits va tenir un protagonisme especial l’equip del Barça que la temporada 1975-79 va
guanyar el Campionat d’Espanya Juvenil. Alguns dels membres d’aquell equip es van tornar a posar de nou la samarreta del Barça a
Vilatenim. A l’últim partit també hi van jugar representants de l’ajuntament i el directiu del Club i amfitrió de la Trobada, Dídac Lee.

Ja en el dinar no hi van faltar les paraules
d’agraïment de l’alcaldessa de Figueres,
Marta Felip, i del directiu del Club, Pau
Vilanova, partidari de fer “més accions
conjuntament amb l’ABJ, a partir de
l’experiència viscuda a Figueres”. La part
més emotiva de la jornada es va viure en
el moment d’homenatjar els exjugadors
originaris o residents a l’Alt Empordà.

Exjugadors del Barça homenatjats
a Figueres:
Damià Abella
Arseni Comas
Josep R. Fernández Oms
Quim Ferrer
Pere Gratacòs
Josep Ros
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Celebració multitudinària al Sopar Anual de l’ABJ amb Bartomeu i Munté
L’Agrupació Barça Jugadors va convertir
el Sopar Anual en una gran vetllada
multitudinària al voltant dels exjugadors
del Barça, el Club i els representants
de les institucions. El president del FC
Barcelona, Josep Maria Bartomeu, i la
consellera de la Presidència, Neus Munté,
van ser les autoritats que van presidir un
esdeveniment que va servir per reforçar la
relació entre el Barça i els seus exjugadors
i també per fer visible la vitalitat de
l’Agrupació.
Bartomeu i Alfonseda van destacar en els
seus parlaments el projecte Masia 360º
com una iniciativa en què el Club compta
amb els exjugadors per tirar endavant. De
la seva banda, Munté, filla de l’exjugador
del Barça Ferran Munté, va recordar “els
temps en què acompanyava els meus
pares en aquests sopars, i per això no em
sento com una convidada sinó com a part
d’aquesta família”.

“Només amb tu”, el lipdub de l’ABJ
Un centenar de membres de l’ABJ
va participar en el lipdub que es va
presentar durant el sopar amb la
música de la cançó “Només amb
tu” dels Animal (Halley Records), on
exjugadors del Club i simpatitzants
expliquen des d’un punt de vista
diferent el dia a dia de l’ABJ.
Busca’l a www.youtube/fcbjugadors

Medalla als 50
partits amb l’ABJ
Pere Aleix
Javi Delgado
Paco Gómez
Sergio Martínez
Fernando Navarro
Carles Rexach
Eusebio Sacristán
Jordi Torcal
Marcos Zamora

Medalla als 100
partits amb l’ABJ
Sergio Chavarría
Jonathan Ortuño

Trofeu
“Juli Mocholi”
al màxim golejador
Javi Molina

Medalla als 200
partits amb l’ABJ
Salvador Miracle
Pere Segarra
Trofeu “Juli Mocholi”
al màxim golejador
Javi Molina
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ÀREA SOCIAL
Activitats d’Oci i Lleure
L’Agrupació va programar durant l’any
2016 sis activitats que van sumar un
total de 309 participacions. El propòsit
és mantenir i afermar les relacions
d’harmonia i solidaritat entre els membres
de l’ABJ, a més de garantir un major
benestar.
• Visita a la Tarragona romànica i
calçotada, 45 persones
• Teatre: Mamma Mía!, 3 persones
• Visita a les Bodegues Torres
i xatonada, 52 persones
• Caragolada a Camarasa, 98 persones
• Sardinada, 65 persones
• Visita a la Colònia Güell i concert,
46 persones

Folga 65 a Salou

Al maig es va celebrar a Salou la desena edició de la Folga 65, una trobada que
s’organitza cada any i que reuneix un grup d’antics jugadors del primer equip i socis
de l’Agrupació de més de 65 anys. El peruà Juan Seminario, que va vestir la samarreta
blaugrana entre el 1964 i 1967, va ser el convidat d’honor d’aquesta edició que va
incloure una recepció a l’ajuntament de Salou. L’alcalde Pere Granados, acompanyat
d’alguns dels seus regidors, va afirmar que els exjugadors del Barça sempre seran
benvinguts a Salou. El president de l’ABJ, Ramon Alfonseda, va agrair als amfitrions la
seva hospitalitat i la invitació de tornar en un futur.
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Avantatges comercials
L’ABJ ha actualitzat el catàleg
d’avantatges comercials pels titulars del
Carnet ABJ.
Els socis i simpatitzants poden gaudir
de descomptes i serveis en més de 50
empreses de diferents sectors. El 2016
es va tancar amb 53 ofertes comercials
presents al catàleg i també a la web

Gestió d’entrades
Durant el 2016 es van gestionar
7.659 invitacions per als partits del FC
Barcelona al Camp Nou, els del Barça B
al Mini i FCB Museu.

Missa de difunts
L’ABJ va celebrar el 8 de novembre un
acte religiós en memòria dels membres
de l’entitat que havien mort durant l’últim
any. Es va tenir un rècord especial per
Johann Cruyff, Àngel Badia, Miquel Angel
Bustillo, Joan Cartañà, Joan Coll, Josep
Duró, Josep López, Quique Martín, Esteve
Moner, Jordi Pelay, Ramon Piñot, Joan P.
Porta, Xavier Pitarque, Joaquim Tejedor,
Miquel Torra i Manel Vich

Actes a la Seu Social
L’Agrupació va organitzar trobades
d’agraïment als voluntaris de l’entitat i un
acte de benvinguda als nous associats.
Al mateix temps, l’Àrea Social felicita pel
seu aniversari a tots els socis i gestiona
l’entrega dels carnets identificadors de
l’Agrupació.
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ÀREA
DE FORMACIÓ
DESENVOLUPAM

MACIÓ I
VOLUPAMENT
El 2016 hem ofert més accions
formatives per a millorar la situació
professional dels exjugadors del
FC Barcelona. Més cursos, més hores
i també més alumnes.

Més de 20 exjugadors del Club han aconseguit
contractes laborals a partir del servei de Borsa de
Treball de l’Agrupació.

ÀREA DE FORMACIÓ
I DESENVOLUPAMENT
MÉS DE 220 PARTICIPACIONS EN ELS CURSOS PER A EXJUGADORS DEL FC BARCELONA
L’Àrea de Formació i Desenvolupament
de l’Agrupació és l’encarregada de
l’organització dels cursos que s’ofereixen
de manera gratuïta als exjugadors del
FC Barcelona. L’objectiu és oferir una
formació orientada a les seves necessitats
professionals.
Durant el 2016 l’Agrupació va ampliar i
diversificar la formació per arribar a un
major nombre de socis i satisfer al màxim
les seves necessitats formatives.
Al llarg de l’any es van comptabilitzar 226
participacions en les 22 accions que es
van dur a terme. Pel que fa al nombre
d’alumnes, n’hi van participar 100.
El format de grups petits i amb integrants
de perfils similars permet oferir un servei
de qualitat i una formació molt a mida
del membre de l’Agrupació.
El nombre de socis interessats en la
formació d’anglès va augmentar respecte
l’any anterior i per aquest motiu es van
crear creat tres nivells de formació: inicial,
intermediate i avançat. L’anglès es va
convertir en un reclam important entre els
membres de l’Agrupació, que necessiten
aquesta competència lingüística per
afrontar nous reptes professionals.

Cursos 2016
Àmbit esportiu

Àmbit de formació de reciclatge

•
•
•
•
•

• Introducció a l’e-mail i navegació
per Internet. 9 alumnes
• Smartphone per androids.
12 alumnes
• Tràmits per Internet. 9 alumnes
• Educació financera. 15 alumnes

Entrenador Nivell 1. 19 alumnes
English for coaches. 14 alumnes
Psicologia de l’esport. 11 alumnes
Sportmindfulness. 9 alumnes
Primers auxilis a la pràctica
esportiva.11 alumnes

Àmbit d’habilitats
personals i professionals:
•
•
•
•
•
•

Anglès intermediate. 11 alumnes
Anglès avançat. 6 alumnes
Anglès bàsic. 15 alumnes
Parlar en públic. 8 alumnes
Riure per viure. 8 alumnes
Productivitat i gestió efectiva.
9 alumnes
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Àmbit d’orientació laboral
• Marca personal. 8 alumnes
• Sortides professionals. 5 alumnes
• Anàlisi Esportiva Radiofònica.
8 alumnes

Conferències sobre salut
Durant el 2016 es va posar en marxa un
nou cicle de conferències al voltant de
temes relacionats amb l’esport, la salut i la
prevenció.
_ “El cop de Calor”, el 15 de juny de
2016. A càrrec del Dr. Miquel Pallarés i
amb una assistència de 40 persones
_ “Lesions més freqüents del futbolista
en l’etapa de postcompetició”, el 9
de novembre de 2016. A càrrec de
la Dra. Ampar Cuxart, cap del Servei
de Rehabilitació i Medicina Física de
l’Hospital Universitari Vall d’Hebron. Hi
van assistir 40 persones.

Borsa de Treball
L’Agrupació Barça Jugadors, en el seu
propòsit de vetllar per les necessitats i
oportunitats laborals dels exjugadors, ha
continuat impulsant el servei de la Borsa
de Treball. Aquesta prestació és gratuïta
com les formacions i també és finançada
per la Fundació Barça Veterans.
Al llarg de l’any 2016, des de la Borsa
de Treball es va fer una feina de captació
i difusió d’ofertes de feina específiques
segons els diferents perfils i interessos
dels exjugadors inscrits. L’any es va tancar
amb 20 incorporacions, 14 de les quals
en l’àmbit esportiu.
Precisament en aquest àmbit es van
gestionar demandes concretes de feina.
Eric Sport, ISL Futbol i la FCB Escola van
ser les principals empreses interessades a
incorporar perfils determinats. Tanmateix
es va parlar de manera puntual amb
alguns clubs.
L’Agrupació també va treballar per tenir
línia directa en l’enviament de currículums
amb empreses com PageGroup, on
diferents socis van aconseguir formar part
del procés de selecció. Altres empreses
de treballs temporals, com Adecco o
Randstad, van mostrar el seu interès per
col·laborar directament amb l’ABJ en la
contractació de nous treballadors.
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Departament
de Comunicació
Centrats en la web les xarxes socials
El departament de Comunicació de l’Agrupació Barça Jugadors va centrar els seus
esforços en el creixement de les xarxes socials. L’ABJ va estrenar pàgina web, que
substituïa l’anterior posada en marxa el 2005, una eina actualitzada i que es pot visitar
en el marc de la web del FC Barcelona. Una adreça consultada cada mes per més de
2.000 navegants. Per augmentar-ne la qualitat es va fer una aposta per a la millora
de continguts, gràcies d’una banda a la incorporació d’un estudiant en pràctiques de
Periodisme i a la producció de continguts audiovisuals.

Xarxes Socials
ABJ a 2016
•
•
•
•

Twitter: 59.777 seguidors
Facebook: 13.005 seguidors
Linkedin: 166 seguidors
Youtube: 107 seguidors

Seguim en Joc
a Barça TV
El canal oficial del FC Barcelona va
emetre un any més el “Seguim en
Joc”, el programa encarregat per
l’ABJ a la productora VLO i que va
arribar a la quarta temporada, amb un
total d’11 episodis.

Diari dels Jugadors
amb l’Sport
Gràcies a l’acord amb el diari Sport,
es van editar 3 edicions del Diari dels
Jugadors, un suplement especial
dedicat a l’ABJ i també 3 pàgines
especials a l’edició estatal del diari
esportiu. A nivell intern, el departament de Comunicació va elaborar el
butlletí electrònic setmanal Info ABJ i
3 edicions impreses del butlletí Notes.

Amb tot, l’ABJ va tancar el 2016 amb
gairebé 60.000 seguidors al Twitter i
13.000 al Facebook, les dues principals
xarxes socials on l’associació té perfil.
Unes xarxes alimentades en part per notícies, comentaris i també fins a 13 vídeos que van reflectir els diferents aspectes
i grans esdeveniments de l’Agrupació.
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Departament
de Màrqueting
Esdeveniments d’Empresa
Un dels objectius del departament
és desenvolupar l’àrea de negoci de
l’Agrupació, potenciant els esdeveniments
que es poden oferir a empreses i tercers.
L’actiu principal de l’Agrupació són els
seus jugadors, i hi ha diverses possibilitats
individuals i en equip que poden ser
d’interès. Amb tot, des del març del
2016, la gestió comercial del col·lectiu
Legends és competència exclusiva del
FC Barcelona, mentre que l’Agrupació
continua tenint opcions de desenvolupar
activitats amb la resta d’exjugadors del
Club.
Al llarg del 2016 es va treballar en
el disseny de nous serveis i en el
desenvolupament d’accions comercials
a empreses i consultories de Recursos
Humans. Com a fruit d’aquest treball es
van fer esdeveniments amb 5 Legends
i accions amb altres exjugadors, com
xerrades, presentacions i formació outdoor per IESE.

Disseny i marxandatge
El disseny de l’Agrupació persegueix un posicionament
professional, d’èlit i modern. Des del departament es van
elaborar més de 100 peces per a tots els departaments i
campanyes de l’Agrupació, tant a nivell extern (Enganxa’t
a l’esport, Diari de Jugadors, #WithRefugees...) com intern
(calendari, nadala, sopar anual, Trobada, carnets...).

ABRIL
a JUNY
2016

PROGRAMA
D’ACTIVITATS
D’OCI I LLEURE

PROGRAMA D’ACTIVITATS
D’OCI I LLEURE
2on TRIMESTRE 2016
Des de l’Àrea Social de l’Agrupació Barça
Jugadors, seguim treballant amb il·lusió
per proposar-vos Activitats d’Oci i Lleure,
amb diferents excursions i sortides
gastronòmiques i culturals. Aquest any
hem incorporat sortides especialment
pensades per a famílies.

AGRUPACIÓ
BARÇA
JUGADORS

Esperem que us agradin i puguem gaudir
d’estar junts de nou!

Un punt a part mereix la campanya del Premi Barça Jugadors,
concebuda i implantada pel departament i que en el cas
del 2016 va incloure la producció d’un vídeo, el disseny i la
supervisió de la publicitat tant en canals de l’Agrupació com del
FC Barcelona.

2on TRIMESTRE
2016

Fem equip, fem amics!!

ÀREA SOCIAL

FEM EQUIP, FEM AMICS

Comissió Oci i lleure
Tel. 93 330 18 68
recepcio@jugadorsfcbarcelona.cat
www.jugadorsfcbarcelona.cat
facebook.com/FCBjugadors
@FCBjugadors
youtube.com/FCBJugadors
linkedin.com/company/agrupació-barça-jugadors

AGRUPACIÓ
BARÇA
JUGADORS

AGRUPACIÓ
BARÇA
JUGADORS

Av. Arístides Maillol, s/n
08028 – Barcelona
segueix-nos a:

TARDOR
2016

PROGRAMA
DE FORMACIÓ
I ORIENTACIÓ
PROFESSIONAL

BORSA DE
TREBALL
GENÈRICA I PER
ENTRENADORS
Donem cobertura a diferents situacions laborals, tan si estàs
aturat com si vols canviar de feina.
· T’acompanyem en la recerca de feina i et facilitem
contactes amb empreses amb les que tenim acords
de col·laboració.
· Et proposem formació escaient
· T’orientem professionalment

AGRUPACIÓ
		BARÇA
JUGADORS

· T’assessorem a millorar la teva candidatura
I Si vols ser entrenador...
· T’oferim a diferents empreses nacionals i internacionals
· Et proposem participar en clínics d’empresa
· T’ajudem a optimitzar el teu CV esportiu
· Et formem amb eines claus pels entrenador
InFORMA’T a borsa@jugadorsfcbarcelona.cat

ÀREA SOCIAL

Formació i Desenvolupament
Tel. 93 330 18 68
formacio@jugadorsfcbarcelona.cat
www.jugadorsfcbarcelona.cat
@FCBjugadors i facebook

AGRUPACIÓ
		BARÇA
JUGADORS

Av. Arístides Maillol, s/n
08028 – Barcelona
segueix-nos a:

FORMACIÓ
I BORSA

AGRUPACIÓ
		BARÇA
JUGADORS

NOM
COGNOMS
Nº SOCI 1234567

CARNET D’OR

TEMPORADA 2016-2017
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RESUMEN

SUMMARY

A lo largo del 2016, la Agrupación Barça Jugadores experimentó
un crecimiento a nivel de actividad formativa, social, deportiva e
institucional. Siempre manteniendo el horizonte de ser un referente para todas aquellas personas que han sudado la camiseta
blaugrana.

Throughout 2016, the Barça Players Association grew on educational, social, sporting and institutional levels. All at the same time
as maintaining our core objective of being a flagship for all those
people who have pulled on the blue and claret shirt.

#FCBPlayers #WithRefugees Proyecto desarrollado en Yoanina
(Grecia) con la colaboración del ACNUR. Visita a campo de refugiadas, clínic con 220 niños y partido de veteranos.

#FCBPlayers #WithRefugees. This project was carried out in
Ioannina (Greece) in collaboration with UNHCR. There was a
visit to a refugee camp, a football clinic for 220 children and a
veterans’ match.

Premio Barça Jugadors Leo Messi gana el premio de la Agrupación como jugador del FC Barcelona con más juego limpio de la
temporada.

Barça Players Award. Leo Messi won the BPA prize for the
FC Barcelona player who showed the most Fair Play during
the season.

Promoción de nuestros valores con el FC Barcelona. Semana
Barça Jugadores en Figueres, con actividades abiertas y protagonizadas por exjugadores del Club y con 950 participantes. 34
veteranos del Barça han participado en 165 actos organizados
por las Peñas Barcelonistas, además de estar presentes en 8
actos institucionales del Club.

Promotion of our values with FC Barcelona. The Barça Players
week in Figueres included open activities starred in by the Club’s
ex-players, with over 950 participants. 34 Barça veterans took
part in 165 events organised by Barça Supporters’ Clubs, as well
as being present at 8 institutional events organised by the Club.

Actividad social y deportiva. Más de 200 exjugadores del FC
Barcelona han jugado en alguno de los 57 partidos jugados a lo
largo del 2016. Actos multitudinarios como la Cena Anual reúnen
a más de 350 personas. Fidelizamos a nuestros exjugadores con
7 actividades de ocio y con 7.700 invitaciones para partidos y del
Museo del FC Barcelona.
Formación, Bolsa de Trabajo y ayudas. En 2016 realizamos 22
cursos y seminarios con la participación de 226 miembros de la
Agrupación. Nuestro servicio de Bolsa de Trabajo ayudar a cerrar
22 contractos de trabajo. Y a través de la Fundación Barça Veteranos destinamos 350.000 € en ayudas mensuales a 56 exjugadores del FC Barcelona y viudas.
Marketing y Comunicación. Gestionamos eventos comerciales
con exjugadores del Barça, nos encargamos de diseñare más
de 100 elementos externos e internos, estrenamos nueva web
y reforzamos la presencia en las redes con nuevos contenidos
audiovisuales.

Social and sporting activity. Over 200 FC Barcelona ex-players
have played in some of the 57 matches which were played
throughout 2016. Big events such as the Annual Dinner brought
together over 350 people. We strengthened our relationship and
rewarded our ex-players with 7 leisure activities and 7700 invitations to watch matches and visit the FC Barcelona museum.
Education, Job Centre and financial aid. 2016 saw 226 BPA
members participate in 22 courses and seminars which were
organised by the Association. Our Job Centre service helped to
obtain 22 employment contracts for members. While through the
Barça Veterans Foundation we donated 350,000 euros by way of
monthly aid to 56 FC Barcelona ex-players and widows.
Marketing and Communications. We managed commercial
events with former Barça players and designed over 100 external
and internal creative elements; we also launched a new website
and increased our social media presence with new audio-visual
content.

Agrupació Barça Jugadors / Fundació Barça Veterans

CALENDARI 2017

REBRE.
COMPARTIR.
DONAR.

El calendari editat el 2017 per l’Agrupació Barça Jugadors va fer referència a les activitats de l’entitat associades a la solidaritat: partits benèfics, xerrades, visites, activitats
esportives i accions per altres exjugadors del FC Barcelona.

GENER

FEBRER

MARÇ

ABRIL

MAIG

JUNY

JULIOL

AGOST

SETEMBRE

OCTUBRE

NOVEMBRE

DESEMBRE
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