
INAUGURACIÓ DEL MONUMENT ALS JUGADORS DEL FC BARCELONA                     

 

Avui, 24 de setembre, diada de la Mare de Déu de la Mercè, patrona de la nostra ciutat, 

inaugurem aquest monument a l’exjugador del FC Barcelona. 

Tant el FC Barcelona com l’Agrupació Barça Jugadors volem que aquest monument sigui també 

un homenatge a totes aquelles persones que al llarg de la història del nostre club han fet 

possible que avui el FC Barcelona sigui admirat i reconegut arreu del món. 

La història del nostre club ja té 115 anys. Han estat anys de lluita, de treball i d’amor a uns 

colors i a un ideal. Al llarg de més d’un segle moltes persones han fet possible la realitat en què 

avui ens trobem. 

Per això volem retre homenatge a jugadors, dirigents, entrenadors, massatgistes, delegats, 

cuidadors de material..., que han estat exemple i model d’uns VALORS que han fet el nostre 

Barça tan gran esportivament i socialment. 

I és d’aquests VALORS dels que us volem parlar: evidentment no són exclusius nostres, però 

han estat la nostra guia i la de tots aquells que ens han precedit. 

   

Hi ha uns VALORS que són l’essència 
per seguir sempre dempeus, 
s’aprenen amb les vivències 
i us direm si ens permeteu. 
 
Som un club, una família 
que ha crescut al llarg dels anys 
amb quelcom que ens dignifica: 
Molt TREBALL i molts afanys. 
 
Nostres colors blau i grana 
ens donen la identitat. 
Una virtut: la CONSTÀNCIA, 
per davant l’HONESTEDAT. 
 
Tot comença en el RESPECTE, 
és el que ens han ensenyat, 
n’hem tingut sempre un exemple 
i en volem deixar un llegat. 
 
El primer que cal aprendre  
és la COMUNICACIÓ. 
Per ser forts ens cal entendre’ns, 
cal posar-hi la llavor. 

 



Per damunt de les victòries 
i de qualsevol desencís, 
tenim un valor que ens guia: 
el seu nom és COMPROMÍS. 
 
Tot sovint en fem bandera 
quan parlem de COMPRENSIÓ, 
fem-ne un repte, una cimera, 
i tindrem un món millor. 
 
TOLERÀNCIA I PACIÈNCIA 
per superar els entrebancs. 
Són la mare de la ciència, 
ens ho diuen els més grans. 
 
Acceptem les diferències, 
eradiquem la tensió, 
fem de l’esport CONVIVÈNCIA, 
treballem-hi amb IL·LUSIÓ. 
 
No és instint, és CONFIANÇA, 
ho hem après tot fent camí, 
en tots els companys del Barça,  
i també confio en mi. 
 
Un concepte, una consigna, 
és RESPONSABILITAT, 
per fer nostra vida digna, 
també això ens han ensenyat. 
 
Hi ha quelcom que ens fa ser lliures, 
es diu SOLIDARITAT. 
Comprendre, estimar, conviure…, 
l’un de l’altre de costat. 
 
És com una medicina 
que acompanya els grans equips, 
s’anomena DISCIPLINA, 
tots sabem el que vol dir 
 
Aprenem el nostre ofici, 
confiem en el futur, 
amb ESFORÇ i SACRIFICI 
ho aconseguirem, segur! 
 
 
 



Treballarem dia a dia 
amb ESPERIT DE SUPERACIÓ, 
tot un repte, nostra guia, 
perquè volem ser els millors 

 

Cal que sigui cada dia, 
ahir, avui i demà. 
En diem PERSEVERANÇA, 
ja sabem que ens costarà. 
 
Quan perdem i tot són dubtes 
SUPEREM LA FRUSTRACIÓ, 
i pensem, si tu ens ajudes 
que demà ho farem millor. 
 
L’EXCEL·LÈNCIA en les vivències 
és apuntar sempre al deu, 
que això sigui vostra essència 
en tot allò que empreneu. 
 
El LÍDER és un exemple, 
aquell que porta el timó, 
mai no afluixa, ell hi és sempre, 
diu nosaltres, no pas jo. 
 
Convisquem amb harmonia, 
TREBALLEM SEMPRE EN EQUIP, 
tots units, amb empatia, 
per guanyar cada partit. 
 
La FIDELITAT es porta, 
això no es compra ni es ven, 
no trenquem mai nostra corda, 
siguem ben forts i VALENTS. 
 
L’AMOR vol dir moltes coses, 
emocions i sentiments. 
Ajuntem bé nostres forces 
que mai se l’emporti el vent. 
 
Volem deixar la petjada 
de qui és NOBLE i HONEST, 
ben fonda i ben arrelada 
perquè perduri en el temps. 
 
 
 



Tots els jugadors del BARÇA 
formem nostra AGRUPACIÓ, 
si estem UNITS i fem força 
farem nostre club millor. 
 
Som del Barça, és nostra vida, 
pares, avis i germans, 
i ho vivim amb ALEGRIA 
des del petit al més gran. 
 
Ens falta la cirereta: 
LA PASSIÓ PER UNS COLORS, 
que ens dóna força i empenta 
i fa bategar nostres cors. 

 

Són VALORS que identifiquen 
a la nostra INSTITUCIÓ, 
arrelats, que no s’obliden 
i en volem ser transmissors. 
 
 
 

                         VISCA L’AGRUPACIÓ BARÇA JUGADORS! 
 

      VISCA EL BARÇA! 
 

  
 
 

              Joan Vilà i Bosch 
             

Barcelona, 24 de setembre del 2014 


