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n aquest any 2019, concretament el 29 de
novembre, celebrarem el 120è aniversari
de la fundació del nostre club i ho farem
amb la satisfacció d’haver arribat en el
millor moment de la nostra història. L’associació esportiva que el 1889 uns joves
liderats per un suís, Joan Gamper, havien creat amb
l’únic propòsit de jugar a un nou esport anomenat
football, s’ha convertit avui en dia en un club que és
molt més que el millor club poliesportiu del món.
És un sentiment que uneix milions de persones de
tots els racons del planeta i la marca esportiva més
important que existeix.
Vam tancar la temporada 2018/19 havent donat
continuïtat a la millor era d’èxits de la nostra història, la que des de la temporada 2004/05 ens ha
portat a guanyar 34 títols amb el
nostre primer equip de futbol, més
que qualsevol altre club d’Europa.
Valverde i un grup extraordinari de
jugadors van guanyar la vuitena Lliga dels darrers onze anys i, més enllà de les decepcions que puguem
tenir en algun moment per una derrota inesperada, és imprescindible
que tots plegats posem en valor els
triomfs aconseguits en aquests darrers anys.
Guanyar és cada cop més difícil. A
l’esport, en general, es perd més que es guanya. La
competència és duríssima. Les inversions són cada
dia més grans. I, tot i així, el Barça continua guanyant i arribant als trams finals de totes les competicions. Gaudim-ho i posem-ho en valor com cal.
Treballem des de l’autoexigència i des de la màxima ambició per donar continuïtat a aquesta era
d’èxits. Treballant amb la mirada llarga en projectes
a llarg termini, i incorporant nou talent i joventut de
manera periòdica, per mantenir la competitivitat i
aspirar a guanyar tots els títols possibles.
El nostre esperit competitiu, i aquesta ambició
per estar en la millor disposició per guanyar-ho tot,
també els hem fet extensius als altres esports professionals del Club. Amb 19 títols, aquesta darrera
temporada hem igualat el rècord absolut de la nostra història. Cal destacar la Copa del Rei de bàsquet,
els 6 de 7 del nostre handbol, els 5 títols del nostre

equip d’hoquei i els 4 títols del nostre futbol sala.
Capítol a part mereix el paper del nostre equip de
futbol femení, que malgrat no guanyar ni Lliga ni
Copa de la Reina, ha fet història arribant per primera vegada a la final de la Champions League.
Som un cas excepcional en el món de l’esport, on
els grans clubs pertanyen o estan controlats per
grans fortunes, i fins i tot per estats. Tot això ens
obliga a continuar potenciant i ampliant les nostres
fonts d’ingressos, sent creatius, ambiciosos i innovadors.
En el resum de l’activitat de l’exercici i els objectius per a la temporada 2019/20 es troben els detalls de la magnitud del creixement econòmic del
nostre club, que ha tancat amb un rècord d’ingressos per sisè any consecutiu, 990 milions d’euros
que ens deixen molt a prop de l’objectiu que ens
vam marcar per al final del mandat i que no era un
altre que arribar als mil milions d’ingressos el 2021,
una fita que ja se supera en el pressupost de la temporada 2019/20.
El que ens fa sentir especialment
orgullosos és que el Barça de l’any
2019 és una entitat global que continua mantenint les seves essències. Seguim sent un club popular, un
club de la gent. Aquestes essències
són les que ens fan tan especials i
diferents en un entorn cada vegada
més mercantilitzat.
I és que malgrat aquestes dificultats, nosaltres mantenim el nostre
model de propietat, on els socis tenim el poder de
decidir. Perquè, a més, ho fem preservant l’esperit
de club familiar, amb els abonaments més econòmics d’Europa i executant grans projectes com l’Espai Barça, sense que ens afecti la butxaca. Un Espai
Barça que durant aquesta temporada ha vist com
es feia realitat la seva primera peça, l’Estadi Johan
Cruyff, que quan aquesta memòria arribi a les seves
mans ja haurà estat inaugurat i estarà en ple funcionament.
De la mateixa manera que ens enorgulleix mantenir-nos fidels al nostre compromís social, als nostres valors, al nostre estil, al model de formació en
què creiem, a la nostra vocació poliesportiva, a la
nostra aposta per compartir coneixement i invertir
en innovació, a les nostres arrels i al nostre país i la
nostra cultura. En definitiva, a tot allò que ens fa ser
més que un club.
Visca el Barça i visca Catalunya!

Josep Maria Bartomeu i Floreta
President del FC Barcelona
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ÀREA ESPORTS
PROFESSIONALS

ESPORTS PROFESSIONALS / LLIGA BBVA

FC BARCELONA
Plantilla Temporada 2018/19
ERNESTO
VALVERDE
ENTRENADOR

EQUIP TÈCNIC
SEGON ENTRENADOR

JON ASPIAZU

AUXILIAR TÈCNIC

JOAN BARBARÀ

ENTRENADOR PORTERS

JOSÉ RAMÓN DE LA FUENTE

PREPARADORS FÍSICS

JOSÉ ANTONIO POZANCO, EDU PONS
I ANTONIO GÓMEZ

8

‘SCOUTINGS’

JORDI MELERO, ÀLEX GARCIA
I RAÚL PELÁEZ

EQUIP MÈDIC
DOCTORS

RICARD PRUNA, XAVIER YANGUAS I
DANIEL FLORIT

FISIOTERAPEUTES

JUANJO BRAU, XAVIER ELAIN,
JAUME MUNILL, JORDI MESALLES,
XAVI LÓPEZ, XAVI LINDE I JUAN
CARLOS PÉREZ

AUXILIARS
DELEGAT

CARLES NAVAL

MATERIAL

JOSÉ ANTONIO IBARZ,
GABRI GALÁN I JORDI DURAN

OFICINA D’ATENCIÓ
AL JUGADOR

PEPE COSTA
MARC-ANDRÉ
TER STEGEN

NÉLSON
SEMEDO

GERARD
PIQUÉ

IVAN
RAKITIC

PORTER

DEFENSA

DEFENSA

MIGCAMPISTA

1

2

3

4

30.04.92 - MÖNCHENGLADBACH (ALEMANYA)

16.11.93 - LISBOA (PORTUGAL)

02.02.87 - BARCELONA

ARTHUR
MELO

LUIS
SUÁREZ

LIONEL
MESSI

MIGCAMPISTA

DAVANTER

DAVANTER

8

9

12.08.96 - GOIANIA (BRASIL)

24.01.87 - SALTO (URUGUAI)

10
24.06.87 - ROSARIO (ARGENTINA)

10.03.88 - RHEINFELDEN (SUÏSSA)

OUSMANE
DEMBÉLÉ
DAVANTER

11
15.05.97 - VERNON (FRANÇA)

MALCOM
FILIPE SILVA

CLÉMENT
LENGLET

SERGI
SAMPER

JEISON
MURILLO

DAVANTER

DEFENSA

MIGCAMPISTA

DEFENSA

14

15

16

17

26.02.97 - SÃ O PAULO (BRASIL)

KEVIN-PRINCE
BOATENG
DAVANTER

19
06.03.87 - BERLÍN (ALEMANYA)
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17.06.95 - BEAUVAIS (FRANÇA)

SERGI
ROBERTO
MIGCAMPISTA

20
07.02.92 - REUS (TARRAGONA)

20.01.95 - BARCELONA

CARLES
ALEÑÁ
MIGCAMPISTA

21
05.01.98 - MATARÓ (BARCELONA)

27.05.92 - CALI (COLÒMBIA)

ARTURO
VIDAL
MIGCAMPISTA

22
22.05.87 - SANTIAGO DE XILE (XILE)

SUPERCOPA
D’ESPANYA

SERGIO
BUSQUETS

DENIS
SUÁREZ

JEAN-CLAIR
TODIBO

PHILIPPE
COUTINHO

MIGCAMPISTA

MIGCAMPISTA

DEFENSA

MIGCAMPISTA

5

6

6

7

16.07.88 - SABADELL (BARCELONA)

06.01.94 - SALCEDA DE CASELAS (PONTEVEDRA)

RAFINHA
ALCÁNTARA

JASPER
CILLESSEN

DAVANTER

PORTER

12

13

12.02.93 - SÃO PAULO (BRASIL)

22.04.89 - GROESBEEK (PAÏSOS BAIXOS)

JORDI
ALBA

MUNIR
EL HADDADI

DEFENSA

DAVANTER

18

19

21.03.89 - L’HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA)

01.09.95 - MADRID

SAMUEL
UMTITI

THOMAS
VERMAELEN

DEFENSA

DEFENSA

23

24

14.11.93 - YAOUNDÉ (CAMERUN)

14.11.85 - KAPELLEN (BÈLGICA)

30.12.99 - CAIENA (FRANCIA)

ALTES

LLIGA

12.06.92 - RIO DE JANEIRO (BRASIL)

BAIXES

ARTHUR MELO
GREMIO
MALCOM FILIPE SILVA
FC GIRONDINS
RAFINHA ALCÁNTARA
INTER DE MILÀ (torna de cessió)
CLÉMENT LENGLET
SEVILLA FC
SERGI SAMPER
UD LAS PALMAS (torna de cessió)
JEISON MURILLO*
VALÈNCIA CF
MUNIR EL HADDADI
ALABÈS (torna de cessió)
CARLES ALEÑÁ
BARÇA B
ARTURO VIDAL
FC BAYERN
KEVIN-PRINCE BOATENG*
US SASSUOLO
JEAN-CLAIR TODIBO*
FC TOULOUSE

ANDRÉS INIESTA
VISSEL KOBE
J.PAULO BEZERRA (PAULINHO)
GUANGHZOU EVERGRADE
LUCAS DIGNE
EVERTON FC
ALEIX VIDAL
SEVILLA FC
YERRY MINA
EVERTON FC
ANDRÉ GOMES
EVERTON FC
MARLON SANTOS
US SASSUOLO
PACO ALCÁCER
BORUSSIA DORTMUND
MUNIR EL HADDADI*
SEVILLA FC
DENIS SUÁREZ*
ARSENAL FC
SERGI SAMPER*
VISSEL KOBE

*Murillo: Alta el 27 de desembre del 2018
*Boateng: Alta el 22 de gener del 2019
*Todibo: Alta el 31 de gener del 2019

*Munir: Baixa l’11 de gener del 2019
*Denis: Baixa el 30 de gener del 2019 (cedit)
*Samper: Baixa el 4 de març del 2019
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La vuitena de les
últimes onze!

10

El FC Barcelona va conquerir la seva 26a
Lliga de la història, la vuitena en els darrers 11 anys. Aquesta xifra demostra que
el Barça continua allargant un domini
sense precedents que mostra l’hegemonia blaugrana en la competició de
la regularitat en els darrers anys. De les
últimes 15 Lligues disputades, el Barça
n’ha guanyat 10.
La trajectòria blaugrana en la competició va ser excel·lent. Després de cinc
triomfs, tres empats i una derrota en
les primeres nou jornades va arribar un
partit clau a la jornada 10. El conjunt de
Valverde, sense Messi, va fer una exhibició davant el Reial Madrid al Camp Nou

MEMÒRIA FC BARCELONA

i el va golejar per 5-1. La dinàmica positiva a la Lliga va continuar i només l’Atlètic de Madrid va aguantar el ritme. El
títol va quedar pràcticament sentenciat
amb el triomf contra els matalassers per
2-0 a la jornada 31 i es va guanyar matemàticament davant el Llevant, quan
faltaven tres jornades per al final. Un
gol de Messi donava el triomf al conjunt
barcelonista i certificava un títol merescut. L’astre argentí, amb 36 gols, va ser
el Pitxitxi i guanyador de la Bota d’Or
per sisena vegada. El Barça va acabar
amb 87 punts, 11 més que el segon classificat, l’Atlètic de Madrid, i 19 respecte
al Reial Madrid, que va quedar tercer.

ESPORTS PROFESSIONALS / LLIGA BBVA

RESULTATS

JORNADA

DATA

PARTIT

1

18.08.18

FC Barcelona – Alabès

RESULTAT
3-0

GOLEJADORS
Messi (2), Coutinho

2

25.08.18

Valladolid RCF – FC Barcelona

0-1

Dembélé

3

02.09.18

FC Barcelona – Osca SD

8-2

Messi (2), Suárez (2), J Pulido (p.p.), Dembélé, Rakitic, Jordi Alba

4

15.09.18

Reial Societat – FC Barcelona

1-2

Suárez, Dembélé

5

23.09.18

FC Barcelona – Girona FC

2-2

Messi, Piqué

6

26.09.18

CD Leganés – FC Barcelona

2-1

Coutinho

7

29.09.18

FC Barcelona – Athletic Club

1-1

Munir

8

07.10.18

València CF – FC Barcelona

1-1

Messi

9

20.10.18

FC Barcelona – Sevilla FC

4-2

Coutinho, Messi, Suárez, Rakitic

10

28.10.18

FC Barcelona – Reial Madrid

5-1

Coutinho, Suárez (3), Arturo Vidal

11

03.11.18

Rayo Vallecano – FC Barcelona

2-3

Suárez (2), Dembélé

12

11.11.18

FC Barcelona – Reial Betis

3-4

Messi (2), Arturo Vidal

13

24.11.18

Atlètic de Madrid – FC Barcelona

1-1

Dembélé

14

02.12.18

FC Barcelona – Vila-real CF

2-0

Piqué, Aleñá

15

08.12.18

RCD Espanyol – FC Barcelona

0-4

Messi (2), Dembélé, Suárez

17

16.12.18

Llevant UE – FC Barcelona

0-5

Suárez, Messi (3), Piqué

18

22.12.18

FC Barcelona – RC Celta

2-0

Dembélé, Messi

19

06.01.19

Getafe CF – FC Barcelona

1-2

Messi, Suárez

20

13.01.19

FC Barcelona – SD Eibar

3-0

Suárez (2), Messi

21

20.01.19

FC Barcelona – CD Leganés

3-1

Dembélé, Suárez, Messi

22

27.01.19

Girona FC – FC Barcelona

0-2

Messi, Semedo

23

02.02.19

FC Barcelona – València CF

2-2

Messi (2)

24

10.02.19

Athletic Club – FC Barcelona

0-0

16*

16.02.19

FC Barcelona – Valladolid RCF

0-1

Messi

25

24.02.19

Sevilla FC – FC Barcelona

2-4

Messi (3), Suárez

26

02.03.19

Reial Madrid – FC Barcelona

0-1

Rakitic

27

10.03.19

FC Barcelona – Rayo Vallecano

3-1

Piqué, Messi, Suárez

28

17.03.19

Reial Betis – FC Barcelona

1-4

Messi (3), Suárez

29

30.03.19

FC Barcelona – RCD Espanyol

2-0

Messi (2)

30

02.04.19

Vila-real CF – FC Barcelona

4-4

Coutinho, Malcom, Messi, Suárez

31

06.04.19

FC Barcelona – Atlètic de Madrid

2-0

Suárez, Messi

32

13.04.19

Osca SD – FC Barcelona

0-0

33

21.04.19

FC Barcelona – Reial Societat

2-1

Lenglet, Jordi Alba

34

24.04.19

Alabès – FC Barcelona

0-2

Aleñá, Suárez

35

27.04.19

FC Barcelona – Llevant UD

1-0

Messi

36

05.05.19

RC Celta – FC Barcelona

2-0

37

12.05.19

FC Barcelona – Getafe CF

2-0

Arturo Vidal, Arambarri (p.p.)

38

19.05.19

SD Eibar – FC Barcelona

2-2

Messi (2)

11

GOLEJADORS

36

Messi

21

Suárez

8

Dembélé

5

Coutinho

4

Piqué

3

Rakitic, Arturo Vidal

2

Aleñá, Jordi Alba

1

Semedo, Munir, Malcom, Lenglet
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El títol s’escapa
a la final
El FC Barcelona no va poder revalidar la Copa del Rei per cinquena
vegada consecutiva en perdre a la
final contra el València. Després
d’eliminar la Cultural Lleonesa als
setzens de final per un global de
5-1, els blaugranes es van enfrontar contra el Llevant als vuitens. Tot
i que el partit d’anada va acabar
amb victòria mínima per als valencians, a la tornada al Camp Nou els
de Valverde van ser efectius i van
guanyar per 3-0 amb doblet de
Dembélé. Als quarts de final contra el Sevilla es va dibuixar un guió
semblant. El 2-0 favorable als andalusos a l’anada complicava molt
l’eliminatòria, però un extraordinari partit del Barça a la tornada al
Camp Nou, amb una golejada per
6-1, els va permetre classificar-se
per a la semifinal.

MEMÒRIA FC BARCELONA

El rival va ser el Reial Madrid.
Després de l’1-1 de l’anada disputada al Camp Nou, el conjunt barcelonista va aconseguir el bitllet per
a la final amb un contundent 0-3 al
Bernabéu, que va permetre disputar la sisena final consecutiva, una
xifra inèdita en la competició. A la
final, que es va jugar al Benito Villamarín, l’esperava el València. A
la primera part, dos ràpids contraatacs dels valencians van comportar dos gols de Gameiro i Rodrigo,
que van situar el marcador en arribar al descans amb un 0-2. A la
segona meitat, el Barça va reaccionar i Messi va aconseguir retallar
distàncies a un quart d’hora del final. Tot i els intents blaugrana per
anivellar el resultat, el marcador ja
no es va moure i la cinquena copa
consecutiva es va acabar escapant.

ESPORTS PROFESSIONALS / COPA DEL REI
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RESULTATS

JORNADA

DATA

PARTIT

RESULTAT GOLEJADORS

Setzens de final (anada)

31.10.18

Cultural Lleonesa – FC Barcelona

0-1

Lenglet

Setzens de final (tornada)

05.12.18

FC Barcelona – Cultural Lleonesa

4-1

Munir, Denis Suárez (2), Malcom

Vuitens de final (anada)

10.01.19

Llevant UD – FC Barcelona

2-1

Coutinho

Vuitens de final (tornada)

17.01.19

FC Barcelona – Llevant UD

3-0

Dembélé (2), Messi

Quarts de final (anada)

23.01.19

Sevilla FC – FC Barcelona

2-0

Quarts de final (tornada)

30.01.19

FC Barcelona – Sevilla FC

6-1

Coutinho (2), Rakitic, Sergi Roberto, Luis Suárez, Messi

Semifinals (anada)

06.02.19

FC Barcelona – Reial Madrid

1-1

Malcom

Semifinals (tornada)

27.02.19

Reial Madrid – FC Barcelona

0-3

Luis Suárez (2), Varane (p.p.)

Final

25.05.19

FC Barcelona – València CF

1-2

Leo Messi

GOLEJADORS

3

Coutinho, Luis Suárez, Messi

2

Denis Suárez, Dembélé, Malcom

1

Lenglet, Rakitic, Sergi Roberto, Munir

MEMÒRIA FC BARCELONA
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Derrota cruel
a semifinals

16

El Futbol Club Barcelona es va quedar
a les portes de jugar la final de Madrid
en quedar eliminat a les semifinals de
la Champions davant el Liverpool. Els
de Valverde van fer una fase de grups
impecable en què van quedar en primera posició i sense haver perdut cap
partit, i en la qual destaca una excel·
lent victòria a Wembley davant el Tottenham per 2-4. Als vuitens de final, el
Barça va topar amb l’Olympique de Lió.
Després del 0-0 a l’anada, l’eliminatòria
va quedar resolta a la tornada al Camp
Nou amb un ampli 5 a 1 favorable als
blaugranes.

MEMÒRIA FC BARCELONA

Als quarts els esperava el Manchester United. Els blaugranes van derrotar
els red devils a Old Trafford per 0-1 i van
certificar el pas a les semifinals amb un
triomf contundent per 3-0. Tres anys
més tard, el Barça aconseguia superar
els quarts de final. La final estava a tocar després de la victòria magnífica davant el Liverpool per 3 gols a 0 al Camp
Nou en el partit d’anada. Amb tot, els
anglesos van sorprendre els de Valverde i, esperonats per l’ambient d’Anfield,
van capgirar l’eliminatòria amb un 4 a 0
favorable que va deixar els blaugranes
fora de la gran competició europea.

ESPORTS PROFESSIONALS / LLIGA DE CAMPIONS
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RESULTATS

JORNADA

DATA

PARTIT

RESULTAT

GOLEJADORS

Fase de grups

18.09.18

FC Barcelona – PSV Eindhoven

4-0

Messi (3), Dembélé

Fase de grups - B

03.10.18

Tottenham Hotspur – FC Barcelona

2-4

Coutinho, Rakitic, Messi (2)

Fase de grups - B

24.10.18

FC Barcelona – Inter de Milà

2-0

Rafinha, Jordi Alba

Fase de grups - B

6.11.18

Inter de Milà – FC Barcelona

1-1

Malcom

Fase de grups - B

28.11.18

PSV Eindhoven – FC Barcelona

1-2

Messi, Piqué

Fase de grups - B

11.12.18

FC Barcelona – Tottenham Hotspur

1-1

Dembélé

Vuitens de final (anada)

19.02.19

Olympique de Lió – FC Barcelona

0-0

Vuitens de final (tornada)

13.03.19

FC Barcelona – Olympique de Lió

5-1

Messi (2), Coutinho, Piqué, Dembélé

Quarts de final (anada)

10.04.19

Manchester United – FC Barcelona

0-1

Shaw (p.p.)

Quarts de final (tornada)

16.04.19

FC Barcelona – Manchester United

3-0

Messi (2), Coutinho

Semifinals (anada)

01.05.19

FC Barcelona – Liverpool

3-0

Luis Suárez, Messi (2)

Semifinals (tornada)

07.05.19

Liverpool – FC Barcelona

4-0

GOLEJADORS

12

Messi

2

Piqué

3

Dembélé, Coutinho

1

Rakitic, Malcom,
Rafinha, Jordi Alba

MEMÒRIA FC BARCELONA

ESPORTS PROFESSIONALS / SUPERCOPA D’ESPANYA

18

Remuntada de campió
El FC Barcelona va guanyar la 13a Supercopa d’Espanya de
la seva història en derrotar a la final, disputada a Tànger, el
Sevilla per 2-1. L’equip andalús es va avançar en el marcador amb un gol de Sarabia a l’inici del partit; però, poc abans
del descans, un gran llançament de falta de Messi refusat pel
porter Vaclik va ser rematat per Piqué, a porta buida, i va representar l’1-1. Quan faltaven 12 minuts per al final, Dembélé,
amb un xut espectacular des de fora de l’àrea, va marcar el
2-1. Quan la final ja semblava decidida, l’àrbitre va xiular un
penal a favor del Sevilla en el darrer minut del partit, però Ter
Stegen va aturar el llançament de Ben Yedder, i els de Valverde van guanyar el primer títol de la temporada.

RESULTATS

DATA

PARTIT

12.08.2018 (final)

Sevilla – FC Barcelona

MEMÒRIA FC BARCELONA

RESULTAT
1-2

GOLEJADORS
Piqué, Dembélé

ESPORTS PROFESSIONALS / SUPERCOPA DE CATALUNYA

Un equip molt jove
no pot revalidar el títol
El Barça no va poder revalidar el títol de la Supercopa de Catalunya disputada a la Nova Creu Alta de Sabadell en caure
derrotat per 0 a 1 davant el Girona. L’equip d’Ernesto Valverde, format per jugadors que havien acumulat pocs minuts al
llarg de la temporada i futbolistes del Barça B, no va poder
superar l’equip gironí. La primera part va destacar pel joc de
mig camp i la baixa intensitat i, a la represa, tots dos equips
van apostar pels canvis i el Girona va aconseguir l’únic gol
del partit en un penal transformat per Stuani. En els darrers
minuts els blaugranes van buscar l’empat amb molta intensitat i Aleñá va estavellar un cop de cap al travesser, però,
finalment, els gironins van acabar guanyant el trofeu.

RESULTATS

DATA

PARTIT

06.03.19

FC Barcelona – Girona FC

RESULTAT
0-1

GOLEJADORS
–
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MEMÒRIA FC BARCELONA

ESPORTS PROFESSIONALS / TROFEU JOAN GAMPER

Gols i debuts en
l’estrena de temporada
al Camp Nou
El FC Barcelona va guanyar el Trofeu Joan Gamper en derrotar el Boca Juniors per 3-0, en un partit que va donar el tret
de sortida a la temporada a l’Estadi amb la presentació prèvia al partit de la plantilla barcelonista. També va comportar
el debut dels quatre fitxatges: Lenglet, Arthur, Vidal i Malcom,
i de dos jugadors del planter: Miranda i Riqui Puig. El brasiler
Malcom va inaugurar el marcador amb un xut potent i Messi,
amb un toc subtil per damunt del porter visitant, va marcar
el 2-0, resultat amb què es va arribar al descans. A la segona
meitat, Rafinha va establir el 3-0 definitiu. Gràcies a aquest
triomf, el FC Barcelona assolia el 41è Trofeu Joan Gamper de
la seva història.

RESULTATS

20
DATA

PARTIT

15.08.18

FC Barcelona – Boca Juniors

MEMÒRIA FC BARCELONA

RESULTAT
3-0

GOLEJADORS
Malcom, Messi, Rafinha

ESPORTS PROFESSIONALS / INTERNATIONAL CHAMPIONS CUP

Posada a punt
als Estats Units
El Barça va iniciar la preparació de la nova temporada amb
una gira pels Estats Units, en la que va ser la primera gira
mixta de la història del Club, ja que l’equip femení també hi
va viatjar. L’equip de Valverde va disputar la International
Champions Cup, que va agrupar alguns dels millors equips
del món en diferents ciutats de manera simultània. El primer
partit es va celebrar a Pasadena contra el Tottenham i va acabar amb un empat a dos, amb gols de Munir i el debutant
Arthur. Els blaugranes es van imposar a la tanda de penals
gràcies a un ple d’encerts i una aturada de Cillessen.
En el segon partit, disputat a Arlington, el FC Barcelona no
va poder superar la Roma, tot i que va arribar a guanyar per
2-1 en el minut 78 amb gols de Rafinha i Malcom. Amb tot, el
conjunt italià va remuntar i va acabar guanyant per 2-4. La
gira nord-americana es va cloure a Santa Clara en un partit
contra el Milan, en què els italians es van imposar per 1-0.

RESULTATS

DATA

PARTIT

RESULTAT

GOLEJADORS

29.07.18

FC Barcelona – Tottenham Hotspur

2-2

Munir, Arthur

01.08.18

FC Barcelona – Roma

2-4

Rafinha, Malcom

05.08.18

AC Milan – FC Barcelona

1-0
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GOLEJADORS

1

Munir, Arthur, Rafinha, Malcom

MEMÒRIA FC BARCELONA

ESPORTS PROFESSIONALS / BARÇA B

Un any eminentment formatiu
22

CLASSIFICACIÓ FINAL

8è al Grup 3 de Segona Divisió B
PLANTILLA
PORTER: Jokin Ezkieta, Iñaki Peña, Lazar Carevic
DEFENSA: Jorge Cuenca, Juan Miranda, Mateu Morey, Óscar Mingueza, Chumi, Daniel Morer,
Guillem Jaime, Araujo, Moussa Wagué, Ignasi Vilarrasa
MIGCAMPISTA: Ferran Sarsanedas, Ricard Puig, Marcus McGuane, Álex Collado, Oriol Busquets,
Ramón Rodríguez
DAVANTER: Carles Pérez, Ballou Tabla, Abel Ruiz, Rafael Mujica, Javier Enrique, Kike Delgado
ENTRENADOR: Francesc Xavier Garcia Pimienta
SEGON ENTRENADOR: Pau Martí

La temporada 2018/19 va ser del tot formativa, tal com s’havia
planificat quan es va dissenyar un Barça B amb una mitjana d’edat
de poc més de 19 anys. L’equip de Garcia Pimienta va finalitzar en
vuitena posició, tot i lluitar fins a les darreres jornades per accedir
al play-off, en una Lliga tan complicada com és la Segona Divisió
B, després de signar 14 victòries, 11 empats i 13 derrotes, però va
complir l’objectiu de formar jugadors per al primer equip. I és
que Ernesto Valverde va fer que vuit joves del Barça B debutessin
aquesta temporada amb el primer equip. Es tracta de Miranda,
Jorge Cuenca, Chumi, Wagué, Riqui Puig, Collado, Abel Ruiz
i Carles Pérez. Però no sols han debutat al primer equip sinó
que els jugadors del Barça B han fet més de 475 entrenaments
aquesta temporada amb Valverde. Iñaki Peña i Riqui Puig, amb
78 entrenaments cadascun, Miranda (54), Wagué (45), Chumi (37),
Oriol Busquets (31), Collado (29) i Abel Ruiz (22) són els jugadors
que més vegades han fet preparació amb el primer equip. Garcia
Pimienta, a més, ha fet debutar cinc juvenils amb el Barça B: Arnau
Tenas (17 anys), Jandro (18), Konrad (17), Nils Mortimer (17) i Nico
González (17). Un altre company del Juvenil A, com és Alejandro
Marqués, també ha gaudit de minuts al Barça B; concretament
ha jugat en sis partits, 176 minuts en total, i s’ha estrenat al camp
del Castelló com a golejador a la Segona Divisió B en un any on
l’ascensor del futbol formatiu ha funcionat d’allò més bé.

MEMÒRIA FC BARCELONA

ESPORTS PROFESSIONALS / BARÇA B

RESULTATS

JORNADA

DATA

PARTIT

1

26.08.18

CE Alcoià – FC Barcelona B

3-1

2

01.09.18

FC Barcelona B – SD Ejea

0-1

3

09.09.18

Sabadell CF – FC Barcelona B

0-1

4

16.09.18

FC Barcelona B – CF Peralada

0-0

5

22.09.18

UB Conquense – FC Barcelona B

0-3

Mujica (3)

6

29.09.18

FC Barcelona B – UE Olot

2-1

Chumi, Abel Ruiz

7

06.10.18

FC Barcelona B – Atlètic Balears

1-1

Aleñá

8

13.10.18

Ontinyent CF – FC Barcelona B

0-3

Mujica, Aleñá (2)

20.10.18

FC Barcelona B – CF Vila-real B

1-1

J Cuenca

10

28.10.18

RCD Espanyol B – FC Barcelona B

1-0

11

04.11.18

FC Barcelona B – CD Ebro

1-1

12

11.11.18

CD Teruel – FC Barcelona B

1-0

13

17.11.18

FC Barcelona B – UE Cornellà

2-1

14

25.11.18

Atlètic Llevant – FC Barcelona B

0-0

15

01.12.18

FC Barcelona B – València Mestalla

2-2

O Busquets, Araujo

16

09.12.18

CF Badalona – FC Barcelona B

1-2

Araujo, Ballou

17

15.12.18

FC Barcelona B – CE Lleida

2-1

Carles Pérez, Collado

18

22.12.18

Hèrcules CF – FC Barcelona B

0-0

19

06.01.19

FC Barcelona B – CE Castelló

1-1

Collado

20

13.01.19

FC Barcelona B – CE Alcoià

2-0

Wagué, Carles Pérez

21

20.01.19

SD Ejea – FC Barcelona B

1-0

22

27.01.19

FC Barcelona B – CE Sabadell

5-1

23

03.02.19

CF Peralada – FC Barcelona B

2-0

24

09.02.19

FC Barcelona B – UB Conquense

1-2

Carles Pérez

25

17.02.19

UE Olot – FC Barcelona B

1-1

Merveil

26

24.02.19

Atlètic Balears – FC Barcelona B

1-0

27

03.03.19

FC Barcelona – Ontinyent CF

3-0

Mc Guane, Collado, Miranda

28

10.03.19

CF Vila-real B – FC Barcelona B

2-1

Monchu

29

17.03.19

FC Barcelona B – Espanyol B

0-1

30

24.03.19

CD Ebro – FC Barcelona B

0-1

Monchu

31

30.03.19

FC Barcelona B – CD Teruel

2-1

Abel Ruiz, Mujica

32

07.04.19

UD Cornellà – FC Barcelona B

2-2

Collado, Wagué

33

13.04.19

FC Barcelona B – Atlètic Llevant

3-2

Mujica, Carles Pérez, Merveil

34

21.04.19

València Mestalla – FC Barcelona B

1-0

35

28.04.19

FC Barcelona B – CF Badalona

1-1

Araujo

36

05.05.19

CE Lleida – FC Barcelona B

1-2

Xemi (pp), Carles Pérez

37

12.05.19

FC Barcelona B – Hèrcules CF

0-2

38

19.05.19

CE Castelló – FC Barcelona B

2-1

9

RESULTAT

GOLEJADORS
Ballou
Aleix Coch (pp)

Mujica
Carles Pérez, Abel Ruiz

Carles Pérez (3), Collado, Vilarrasa

Marqués

GOLEJADORS

9

Carles Pérez

3

Araujo, Aleñá, Abel Ruiz

7

Mujica

2

Monchu, Wagué, Merveil

5

Collado

1

Vilarrasa, J. Cuenca,
Miranda, O. Busquets,
Marqués, Kike Saverio

MEMÒRIA FC BARCELONA
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ESPORTS PROFESSIONALS / FUTBOL FORMATIU

JUVENIL A
CLASSIFICACIÓ FINAL

Subcampió de la Lliga Divisió d’Honor Juvenil Grup 3
Semifinalista de la UEFA Youth League
Quarts de final de la Copa del Rei

24

La Lliga es va escapar a la darrera jornada. El Juvenil A de
Denis Silva va guanyar al camp de l’Estadio Miralbueno
El Olivar per 1-2, però la victòria, també per 1-2, del
Saragossa al camp del Reus va donar la Lliga al conjunt
aragonès amb 67 punts, un més que els blaugranes, que
van acabar segons, després de sumar 21 victòries, tres
empats i sis derrotes. Tot i ser l’equip més golejador de
la categoria, amb 64 dianes, i el menys golejat, amb tan
sols 18 gols encaixats, el Juvenil A no en va tenir prou per
guanyar una Lliga que, malauradament, es va escapar en
el darrer sospir. A la Copa del Rei, el Juvenil A va superar
l’eliminatòria dels vuitens contra el Granada, però va
caure als quarts de final contra el Reial Madrid després
de perdre a l’anada per 0-2 al Miniestadi i d’empatar 1-1
a la tornada.
La satisfacció més gran de la temporada va ser el debut de cinc juvenils al Barça B: Jandro, Nils, Konrad, Tenas i Nico, i la consolidació al Juvenil A de tres jugadors
com Ilaix, Mika i Josep Jaume, que havien començat la
temporada al Juvenil B.

MEMÒRIA FC BARCELONA

PLANTILLA
PORTER: Arnau Tenas, Pol Tristán, Alex Baño
DEFENSA: Ivan Bravo, Arnau Comas, Alejandro Marcos, Jose Martínez, Joan Rojas, Sergi
Rosanas, Antonio Sola
MIGCAMPISTA: Antonio Jesús Cantón, Lucas De Vega, Nico González, Labinot Kabashi,
Alejandro Orellana, Álvaro Sanz
DAVANTER: Carlos Javier Polo ‘Peke’, Sergi Serrano, Konrad de la Fuente, Anssumane Fati,
Alejandro Marqués, Nils Mortimer
ENTRENADOR: Denis Silva
SEGON ENTRENADOR: Óscar López

ESPORTS PROFESSIONALS / FUTBOL FORMATIU

Tercera Final Four consecutiva
de la UEFA Youth League
El Juvenil A es va classificar per a la tercera Final Four consecutiva de la UEFA Youth League, que es va disputar del 26 al
29 d’abril a l’estadi Colovray de Nyon (Suïssa). L’equip de Denis Silva va obtenir el passaport per a la fase final, després de
superar al Miniestadi l’Olympique de Lió en un partit agònic
que no es va resoldre fins al temps afegit quan Marqués, de
penal, va anotar el gol de la victòria davant el conjunt francès
(3-2). La victòria va permetre viatjar a Nyon el Juvenil A per
defensar el títol aconseguit l’any 2018 amb Garcia Pimienta
a la banqueta. Però aquest cop no va poder ser. L’equip de
Denis Silva va caure a la tanda de penals de les semifinals
davant el Chelsea per 4-5, després d’empatar 2-2 un partit
en el qual es va avançar dues vegades gràcies a dues dianes
d’Ansu. Però el futbol va ser cruel amb el Juvenil A, reforçat
a Nyon amb els jugadors del Barça B Miranda, Monchu, Guillem i Mingueza, i els anglesos van forçar els penals gràcies
a un gol de Brown quan únicament quedaven 5 minuts per
al final del partit.
L’eliminació del Juvenil A a les semifinals no entela la competició excel·lent que va signar l’equip de Denis Silva. Els
blaugranes van disputar la fase de grups contra el PSV, l’Inter
i el Tottenham, on van sumar tres victòries, dos empats i una
sola derrota, i al Miniestadi contra els anglesos, que va arribar quan l’equip ja era campió de grup.

RESULTATS

JORNADA

PARTIT

Fase de grups

Juvenil A – PSV

RESULTAT
2-1

Tottenham – Juvenil A

1-1

Juvenil A – Inter

2-1

Inter – Juvenil A

0-2

PSV – Juvenil A

1-1

Juvenil A – Tottenham

0-2

Vuitens de final

Juvenil A – Hertha

3-0

Quarts de final

Juvenil A – O. Lió

3-2

Semifinal

Juvenil A – Chelsea – Eliminats als penals 4-5

2-2

GOLEJADORS

4

Ansu

3

Marqués

2

Nico

1

Rojas, Ilaix, Monchu, Lucas, Konrad, Nils, Peque
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JUVENIL B
CLASSIFICACIÓ FINAL

Campió de la Lliga Nacional Juvenil Grup 7
Subcampió del Campionat de Catalunya Juvenil

El segon equip juvenil del planter del FC Barcelona va fer una
gran temporada, tot i competir contra equips amb jugadors de
segon i tercer any al Grup 7 de la Lliga Nacional. El Juvenil B
va guanyar la Lliga, molt igualada en un intens frec a frec amb
la Damm A i l’Espanyol B, en el darrer partit de la temporada
disputat a la Ciutat Esportiva Joan Gamper contra el Mollet. El
5-1 aconseguit contra l’equip del Vallès va atorgar el títol als
nois de Franc Artiga. Un campionat que es van adjudicar, finalment, amb dos punts d’avantatge respecte a l’Espanyol B
i quatre respecte a la Damm A després de sumar 81 punts repartits en 26 victòries, tres empats i cinc derrotes amb 110 gols
a favor i 31 en contra. El més important, però, és la progressió
extraordinària que ha tingut aquest equip gràcies a la gran
tasca d’un entrenador que té l’ADN Barça tan interioritzat com
és Franc Artiga i al seu ajudant aquesta temporada: Ibán Cuadrado. Llàstima que l’equip no va poder fer el doblet, en caure
als penals a la final del Campionat de Catalunya disputada a
Martorell contra l’Espanyol (2-2 i 2-4).

PLANTILLA
PORTER: Ramon Vilà, Jorge Carrillo, Pablo Cuñat
DEFENSA: Mika Mármol, Marc Alegre, Adrià Altimira, Marc Faja, Gerard Gómez, Josep Jaume,
Iván Julián, Iker San Vicente, Aschalew Sanmartí
MIGCAMPISTA: Oriol Soldevila, Sergi Altimira, Guillermo Amor, Marc Doménech, Moriba
Kourouma, Roberto Laurel, Brian Peña, Álex Rico
DAVANTER: Diego López, Raúl Moro, Zacarías Ghailan, Jaume Jardí, Anwar Mediero, Andy Villar
ENTRENADOR: Franc Artiga
SEGON ENTRENADOR: Ibán Cuadrado

MEMÒRIA FC BARCELONA

ESPORTS PROFESSIONALS / FUTBOL FORMATIU

CADET A
CLASSIFICACIÓ FINAL

Campió de la Lliga Divisió d’Honor Cadet

La Lliga es va tornar a tenyir de color blaugrana. Aquest va ser el titular
de la temporada. I és que el Cadet A, que va dirigir Carles Martínez, va
guanyar l’onzena Lliga consecutiva. Un bon balanç que va demostrar
l’absolut domini blaugrana a la categoria. El Barça es va endur el campionat amb 5 punts d’avantatge respecte al segon classificat, l’Espanyol,
en una temporada on va obtenir 21 victòries, set empats i dues derrotes
i uns registres de 86 gols a favor i tan sols 17 en contra. Leo Dos Reis,
amb 24 gols, va ser el Pitxitxi de la categoria. El Cadet A, a més, es va
proclamar campió del MIC 2019 després de superar l’Espanyol a la final
a la tanda de penals, per 3-2, després d’empatar 0-0 al final del partit
disputat al Municipal de Palamós. A la Copa Catalunya, l’equip va caure
davant del Cornellà a les semifinals després de perdre per 1-2 a la Ciutat
Esportiva Joan Gamper.
PLANTILLA
PORTER: Raúl García, Arnau Rafus
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DEFENSA: Diego Almeida, Alejandro Balde, Eric Cañete, Carlos Gallego, Miquel Juanola, Roger
Martínez, David Navarro, Pau Servat
MIGCAMPISTA: Jorge Alastuey, Marc Casado, Alejandro Ginard, Xavi Simons, Arnau Solà, Txus
Alba
DAVANTER: Mamadou Saidou, Leonardo Dos Reis, Juan David Fuentes, Óscar Grela
ENTRENADOR: Carles Martínez
SEGON ENTRENADOR: Pol Planas

CADET B
CLASSIFICACIÓ FINAL

Campió de la Lliga Preferent Cadet Grup 1

Els nois de Sergi Milà es van proclamar campions del Grup 1
de Preferent en una bona temporada en la qual van mantenir
una lluita aferrissada amb el Reus Deportiu. Al final, el títol es va
decidir a la darrera jornada de Lliga. El Cadet B va guanyar per
2-0 el Cambrils i es va assolir el campionat gràcies al seu millor
goal-average respecte al Reus, ja que el Barça va guanyar per
4-1 a la Ciutat Esportiva Joan Gamper i només va perdre per 2-1
a Reus. L’equip es va enfrontar en la majoria dels partits a cadets
de segon any, un any més grans que els blaugranes i això, físicament, es va notar. Tot i això, el Cadet B va presentar unes xifres molt bones, amb 24 victòries, quatre empats i només dues
derrotes, amb un balanç de 137 gols a favor i 15 en contra. Ángel
Alarcón, amb 22 gols, va ser el màxim golejador de l’equip.
PLANTILLA
PORTER: Ander Astrálaga, Alain Martínez, Alejandro Ramos
DEFENSA: Arnau Casas, Gerard González, Marc Jurado, Juan Larios, Pablo López, Pol Muñoz,
Arnau Ollé, Aleix Valle
MIGCAMPISTA: Adrià Capdevila, Antonio Caravaca, Aleix Garrido, Jan Oliveras, Pablo Páez,
Biel Vicens
DAVANTER: Ilias Akhomach, Ángel Alarcón, Jan Coca, Jordi Coca, Xavier Planas, Pau Segarra
ENTRENADOR: Sergi Milà
SEGON ENTRENADOR: Pere Romeu

MEMÒRIA FC BARCELONA

ESPORTS PROFESSIONALS / FUTBOL FORMATIU

INFANTIL A
CLASSIFICACIÓ FINAL

Tercer classificat de la Lliga Divisió d’Honor Infantil

La temporada que va protagonitzar l’Infantil A va ser força
complicada. Les lesions que va patir l’equip d’Àlex Urrestarazu
al principi de la temporada van provocar un seguit de resultats
adversos –tres empats i tres derrotes a les primeres jornades de
Lliga– que van fer minvar la moral de l’equip i van condicionar la
resta de la temporada. L’Infantil A va finalitzar la Lliga en tercera
posició, a 8 punts del campió, l’Espanyol, i a 4 del segon classificat,
el Girona, després de sumar 21 victòries, sis empats i tres derrotes.
Amb uns registres de 83 gols marcats i 26 d’encaixats. Amadou
Balde, amb 18 dianes anotades, va ser el màxim golejador de
l’equip. A la Copa Catalunya, l’Infantil A va caure als quarts de final
al camp del Sant Gabriel (3-1), mentre que al MIC va caure als
setzens de final a la tanda de penals contra el Mercantil.
PLANTILLA
PORTER: Aaron Alonso, Marc Dolz, Antonio Gómez
DEFENSA: Daniel Gamboa, Raúl Alarcón, Joan Anaya, Ferran Baqué, Iker Córdoba, Denis Cruces,
Sergi Domínguez, Llorenç Ferrés
MIGCAMPISTA: Javier Alba, Tomás Carbonell, Brian Fariñas, Gerard Hernández, Cristóbal
Muñoz, Jan Molina
DAVANTER: Bilal Achhiba, Amadou Balde, Iker Bravo, Antonio Martín, Joel Roca, Kareem Tunde,
Roger Coll
ENTRENADOR: Álex Urrestarazu
SEGON ENTRENADOR: Quim Ramon
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INFANTIL B
CLASSIFICACIÓ FINAL

Campió de la Lliga Preferent Infantil Grup I

El títol va arribar en un final agònic a la darrera jornada, que va
tancar la temporada, la del debut al futbol 11, d’un Infantil B que
va saber competir en una categoria molt complicada on els rivals
acostumen a ser un any més grans que ells. Els nois de David
Sánchez van lluitar fins al final i van guanyar la Lliga a la darrera
jornada, després de superar l’Escola Futbol Gavà per 3-1 a la Ciutat
Esportiva Joan Gamper. El títol es va decidir pel millor goal-average particular respecte al Sant Ildefons, ja que tots dos equips van
empatar a 68 punts. El Barça va perdre 0-2 a casa amb el Sant Ildefons, però va guanyar per 1-3 al seu camp al penúltim partit de
Lliga. Al final, les xifres de l’Infantil B van ser de 21 victòries, cinc
empats i quatre derrotes, amb 86 gols a favor i 25 en contra. Jan
Quiles, amb 11 gols, va ser el màxim realitzador de l’equip.
PLANTILLA
PORTER: Aron Yaakobishvili, Erik Cava, Gerard Curto
DEFENSA: Pol Trigueros, Jan Encuentra, Héctor Fort, Dereck López, Jan Colomé, Alexis Olmedo,
Aleix del Castillo, Santos Ortiz
MIGCAMPISTA: Adrian Simons, Alejandro Domínguez, Aleix Galcerán, Tomás Noel Marqués,
Arnau Pradas, Pau Prim, Jan Quiles
DAVANTER: Bryan Ramírez, Marc Guiu, Jan Montes, Pol Montesinos, Ianis Tarba, Ivan
Rodríguez
ENTRENADOR: David Sánchez
SEGON ENTRENADOR: Josep Olivé
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ALEVÍ A
CLASSIFICACIÓ FINAL

Campió de la Lliga Preferent Aleví Grup I
Campió de LaLiga Promises Internacional
Campió del Campionat de Catalunya

L’equip de Marc Serra va guanyar un cop més la Lliga al Grup
1 de Preferent amb plena autoritat. En aquesta ocasió ens ha
deixat un balanç de 30 victòries. Un ple absolut. L’Aleví A va
marcar 281 gols i tan sols en va encaixar 12, que li van servir
per endur-se el campionat amb 13 punts d’avantatge sobre
el segon classificat, el Gimnàstic de Manresa B. Lamine Yamal, amb 68 gols, va ser el Pitxitxi de la categoria. L’equip,
a més, va oferir un rendiment extraordinari en els tornejos
que va disputar. La victòria més important va ser a la V edició de LaLiga Promises Internacional guanyada a Nova York
en superar el Reial Madrid en una final espectacular per 6-1.
Dues setmanes abans, l’equip havia perdut, també amb el
Reial Madrid, la final de LaLiga Promises Nacional disputada
a Vila-real (0-1). L’Aleví A també va guanyar el Campionat de
Catalunya en superar el Gimnàstic de Manresa a la final (7-2).

PLANTILLA
PORTER: Max Bonfill, Jordi Saucedo
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DEFENSA: Pau Cubarsi, Albert Navarro, Landry Chepas, Nouhoun Sylla, Gibert Jordana
MIGCAMPISTA: Marc Bernal, Xavi Castellanos, David Sáez, Daniel Ávila
DAVANTER: Shane Patrick Kluivert, Lamine Yamal Nasraqui
ENTRENADOR: Marc Serra
SEGON ENTRENADOR: Eric Campos

ALEVÍ B
CLASSIFICACIÓ FINAL

Campió de la Lliga Preferent Aleví Grup 2

Una temporada extraordinària és la que va signar l’equip de
Jordi Pérez. Es va proclamar campió del Grup 2 de Preferent
en superar per tres punts l’Aleví A de l’Espanyol. Un èxit que
es va produir per segona temporada consecutiva. L’Aleví B va
fer una Lliga perfecta. Impecable. Va guanyar 29 partits i només va perdre a casa amb la Damm A (3-4). Va guanyar, això
sí, els dos duels directes amb l’Espanyol A (0-1, a la Ciutat
Esportiva Dani Jarque, i per 3-2 a casa a la penúltima jornada
de Lliga) en dos partits que van ser decisius per al desenllaç
de la temporada. El partit de la segona volta va ser espectacular. El Barça va imposar el seu estil davant d’un rival que
necessitava la victòria per ser campió. Un registre de 165 gols
a favor i 34 gols en contra que van valer una Lliga en la qual
van demostrar que la seva progressió en el joc ha estat espectacular. Joel Escaler, amb 39 gols, va ser el Pitxitxi de la
categoria.

PLANTILLA
PORTER: Jan Lagunas, Simon Paris
DEFENSA: Gerard Ruiz, Denis Cruz, Joel Escaler, Rubén Núñez, Jofre Torrents
MIGCAMPISTA: Xavier Espart, Quim Junyent, Genís Torrelles, Guillem Víctor
DAVANTER: Jan Martínez, Pol Caramés, Lassana Diaby
ENTRENADOR: Jordi Pérez
SEGON ENTRENADOR: Alexis Pintó
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ALEVÍ C
CLASSIFICACIÓ FINAL

Campió de la Lliga de Primera Divisió Grup I

Els nois de Dani Horcas van tancar una bona temporada en la
qual van guanyar la Lliga al Grup I de Primera Divisió amb un ple
de 30 victòries i 28 punts d’avantatge respecte al segon classificat, el Cornellà C. Els seus registres, 266 gols a favor i 24 en contra, van parlar de la solidesa de l’equip durant tota la campanya
2018/19. A més, el gol va estar molt repartit, ja que tres jugadors
blaugrana van quedar com els tres primers anotadors de la categoria. Antonio Fernández, amb 56 gols, va ser el Pitxitxi, seguit de
Samakou Nomoko, amb 53 gols, i del seu cosí germà Guillermo
Fernández (49). L’Aleví C també va brillar en els nombrosos tornejos que va disputar aquesta temporada com, per exemple, a la
Media Gol Cup, jugada al mes de desembre al camp del Cornellà
i on l’Espanyol va guanyar a les semifinals (2-1) i el Vila-real a la
gran final (2-0).
PLANTILLA
PORTER: Pau Fernández, Iker Rodríguez
DEFENSA: Roger Casadevall, David Julià, Madou Murcia, Albert Vicens, Nil Teixidor
MIGCAMPISTA: Jaume Gabriel, Raúl Chirveches, Guillermo Fernández, Arnau Marés
DAVANTER: Antonio Fernández, Samakou Nomoko
ENTRENADOR: Daniel Horcas
SEGON ENTRENADOR: Adrià Díaz
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ALEVÍ D
CLASSIFICACIÓ FINAL

Campió de la Lliga de Primera Divisió Grup 2

El repte no era fàcil, però els nois de Pau Moral, que afrontava la
seva segona temporada com a primer entrenador, ho van aconseguir. Van fer un gran futbol durant tot el curs, amb una enorme
progressió en el seu joc, que els va servir per guanyar la Lliga, amb
7 punts d’avantatge respecte al segon classificat, el Terlenka Barcelonista, amb qui van mantenir un dur frec a frec durant tot el
campionat, i uns registres de 27 victòries, un empat i tan sols dues
derrotes a casa contra l’Hospitalet (1-2) i l’Escola Gavà B (2-3) a la
darrera jornada quan ja eren campions de Lliga. Els 279 gols a favor
i només 34 d’encaixats diuen molt del futbol ofensiu que va practicar l’Aleví D que, a més, va tenir un nivell molt alt en tots els tornejos que va disputar durant la temporada, en una clara demostració
que la generació del 2008 puja molt forta.
PLANTILLA
PORTER: Gerard Sala, Xavi Vico
DEFENSA: Jan Ferrer, Nicolás Marcipar, Aymar Llanas, Gerard Fragoso, Jean Paul Viveros
MIGCAMPISTA: Adam Argemí, Biel Cabezas, Álex Cantarell
DAVANTER: Pol López, Broulaye Chama, David Juan
ENTRENADOR: Pau Moral
SEGON ENTRENADOR: Pol Combellé
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BENJAMÍ A
CLASSIFICACIÓ FINAL

Campió de la Lliga Preferent Benjamí Grup 1

L’equip dirigit per Òscar Jorquera es va proclamar campió de
Lliga amb 6 punts d’avantatge respecte al segon classificat,
la Fundació Esportiva Cornellà B, amb un ple de 30 victòries
al Grup 1 de Preferent Benjamí. Les seves xifres van ser molt
bones i parlen per si mateixes del seu domini a la categoria:
269 gols a favor (8,9 gols de mitjana per partit) i tan sols 13
en contra. Només tres partits, tots tres a camp contrari, els va
guanyar per una diferència de dos gols; la resta, sempre per
tres o més gols de diferència. David Obinna, amb 62 gols, va
ser el Pitxitxi de la categoria, seguit del seu company d’equip
Michal Zuk, amb 48 gols. Llàstima que la temporada no va
poder ser completa, ja que se’ls va escapar la final de LaLiga
Promises Íscar Cup després de perdre per 1-2 contra el Reial
Madrid. Al Campionat de Catalunya, el Benjamí A va quedar
eliminat contra el Girona a les semifinals.

PLANTILLA
PORTER: Juan Carlos Melgar, Gerard Valls
DEFENSA: Raúl Expósito, Pau Puigvert, Pol Vila, Jordi Pesquer, Pau Bergés
MIGCAMPISTA: Iu Martínez, Fran Orduña, Michal Zuk
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DAVANTER: David Obinna, Arnau Luque
ENTRENADOR: Òscar Jorquera
SEGON ENTRENADOR: Xavi Pascual

BENJAMÍ B
CLASSIFICACIÓ FINAL

Campió de la Lliga Preferent Benjamí Grup 2

Si hi va haver cap temporada digna de destacar és la del
Benjamí B, dirigida per Juanan Gil. Els seus 87 punts,
14 més que el Benjamí A de l’Espanyol, el van convertir
en el Benjamí B que va guanyar la Lliga amb un marge
més gran de punts respecte al segon classificat en tota la
història del Club. Els petits blaugrana van quedar campions del Grup 2 de Preferent en signar una temporada
perfecta: 29 victòries i una sola derrota, amb un balanç
de 203 gols a favor (6,7 de mitjana per partit) i només
19 en contra. Ismael Ziani, amb 39 gols, va ser el màxim
realitzador de l’equip. Però, més enllà dels resultats, que
també van ser excel·lents en els tornejos disputats durant
tota la temporada, l’equip va experimentar una progressió extraordinària en els conceptes bàsics de relació amb
la pilota que caracteritzen l’ADN Barça.

PLANTILLA
PORTER: Álvaro Fernández, Marc García
DEFENSA: Morifing Siriki Kone, Sergi Mayans, Biel Sayós, Bryant Villalba, Joan Inglés
MIGCAMPISTA: Pedro Demiddi, Fernando María Mazón, Eloi Gómez
DAVANTER: Genís Clua, Ismael Ziani
ENTRENADOR: Juan Antonio Gil
SEGON ENTRENADOR: Pere Olivé
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BENJAMÍ C
CLASSIFICACIÓ FINAL

Campió de la Lliga de Primera Divisió Benjamí Grup 1

La temporada dels nois d’Albert Puig es va poder definir amb
una única paraula: impecable. No només van guanyar la Lliga
al Grup 1 de Primera Divisió, amb 14 punts d’avantatge respecte
al segon classificat, el Santfeliuenc, sinó que van protagonitzar
un futbol espectacular amb molts moments absolutament brillants. Aquesta generació del 2010, que va començar juntament
amb el Prebenjamí, té molt futur, tal com ho demostren els seus
registres: 253 gols a favor i tan sols 16 en contra en un campionat en què van aconseguir un ple de 30 victòries. El petit Ebrima
Tunkara, amb 76 gols, no només va ser el Pitxitxi de la categoria sinó que va ser el màxim golejador de tot el futbol formatiu
blaugrana. Però el gol no sols va portar el seu segell al Benjamí
C. Ruslan Mba va anotar, com si res, 57 gols en un equip que es
va caracteritzar pel futbol ofensiu.

PLANTILLA
PORTER: Aitor Cazorla, Hugo Izquierdo
DEFENSA: Guillem Molina, Daniel Gallego, Erik Rodríguez, Guiu Xuclà
MIGCAMPISTA: Roc Martínez, Oriol Morató, Ebrima Tunkara
DAVANTER: Sergi Font, Ruslan Mba
ENTRENADOR: Albert Puig
SEGON ENTRENADOR: Gerard Sarrà

BENJAMÍ D
CLASSIFICACIÓ FINAL

Campió de la Lliga de Primera Divisió Benjamí Grup 2

L’equip de David Sánchez va ser el primer Benjamí D del Club
a guanyar la Lliga de Primera Divisió al Grup 2. Una notícia excel·lent que va anar acompanyada de l’enorme progressió de
joc que van tenir aquests petits jugadors de la Masia que van
aprendre molts conceptes bàsics de l’ADN Barça que els seran
fonamentals durant tota la seva etapa al futbol formatiu. El Benjamí D es va proclamar campió de Lliga en el darrer partit disputat a casa contra el Sant Gabriel (4-0) amb un punt d’avantatge
respecte a l’Escola Futbol Gavà B. Van ser un total de 70 punts
repartits en 23 victòries, un empat i quatre derrotes, amb 139
gols a favor i 45 en contra. Marc Capote, amb 31 gols, va ser el
màxim golejador d’un equip que aquesta temporada va brillar
també en tots els tornejos que va disputar.

PLANTILLA
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PORTER: Eric Gómez, Pablo Peña
DEFENSA: Luca Pérez, Iñaki Pérez, Guifré Valdivia, Oriol Oliver, Moaad Raihani
MIGCAMPISTA: Ignasi Bassas, Unai Jiménez, Radion Kalashnykov
DAVANTER: Marc Alpha Capote, Jaime Arenas
ENTRENADOR: David Sánchez
SEGON ENTRENADOR: Quim Estrada

PREBENJAMÍ
CLASSIFICACIÓ FINAL

Subcampió de la Lliga de Segona Divisió Benjamí Grup 5

Els menuts de la casa van signar una temporada brillant, en
la seva primera experiència al FC Barcelona, tot i perdre la
Lliga en la darrera jornada. Els nois de Dani Segovia van quedar subcampions del Grup 5 de la Segona Divisió Benjamí,
empatats a punts amb el campió, el Sant Andreu de la Barca, després de sumar 26 victòries, dos empats i només dues
derrotes en què van marcar 208 gols a favor i van encaixar
54 gols en contra. La derrota dels blaugranes per 6-3 al camp
del Sant Andreu va pesar com una llosa a la Lliga, ja que els
petits blaugrana solament van poder guanyar en el partit de
tornada per 3-2. Dragos Bivol, amb 54 gols, va ser el Pitxitxi
de la categoria.

PLANTILLA
PORTER: Aitor Rivera, Roger Vidal
DEFENSA: Joan Segura, Unax Hernández, Ethien Garrido, Lucas Bernal
MIGCAMPISTA: Iker Nsang, Quim Cárcel, Dragos Bivol
DAVANTER: Divine Ikenna, Darwin Guillermo Zamora
ENTRENADOR: Dani Segovia
SEGON ENTRENADOR: Oriol Vidal
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FC BARCELONA
Plantilla Temporada 2018/19
LLUÍS
CORTÉS
ENTRENADOR*
*A partir del 8 de gener
*Fran Sánchez, fins al 8 de gener del 2019

EQUIP TÈCNIC
SEGON ENTRENADOR

DANI SÁNCHEZ

ANALISTA I ASSISTENT

EQUIP MÈDIC
DOCTORA
EVA FERRER
FISIOTERAPEUTES

JONATHAN GIRÁLDEZ

JUDIT VALÈNCIA I ISABEL ARBONÉS

ENTRENADOR DE PORTERES

AUXILIARS
DELEGAT

ORIOL CASARES

PREPARADORES FÍSIQUES

BERTA CARLES
LORENA GUTIÉRREZ

GONZALO RODRÍGUEZ

ANALISTA

TONI GORDO

MATERIAL
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RUBÉN JIMÉNEZ

SANDRA
PAÑOS

STEFANIE
VAN DER GRAGT

MARÍA PILAR
LEÓN

MELANIE
SERRANO PÉREZ

PORTERA

DEFENSA

DEFENSA

DEFENSA

1

3

4

5

04.11.92 - ALACANT

16.08.92 - HEERHUGOWAARD (HOLANDA)

13.06.95 - SARAGOSSA

12.10.89 - SEVILLA

ANDRESSA
ALVES

ALEXIA
PUTELLAS

PATRI
GUIJARRO

PAMELA
TAJONAR

DAVANTERA

MIGCAMPISTA

MIGCAMPISTA

PORTERA

10

11

12

13

10.11.92 - SAO PAULO (BRASIL)

04.02.94 - MOLLET DEL VALLÈS

17.05.98 - PALMA (MALLORCA)

02.12.84 - CUERNAVACA (MÈXIC)

TONI
DUGGAN

ANDREA
PEREIRA

KEIRA
HAMRAOUI

BÁRBARA
LATORRE VIÑALS

DAVANTERA

DEFENSA

MIGCAMPISTA

DAVANTERA

16

17

18

19

25.07.91 - LIVERPOOL (ANGLATERRA)

19.09.93 - BARCELONA

13.01.90 - CROIX (FRANÇA)

14.03.93 - SARAGOSSA

LIEKE
MARTENS

CANDELA
ANDÚJAR

CLÀUDIA
PINA

GEMMA
FONT

DAVANTERA

DAVANTERA

DAVANTERA

PORTERA

22

23

24

25

16.12.92 - NIEUW-BERGEN (PAÏSOS BAIXOS)
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26.02.00 - BARBERÀ DEL VALLÈS (BARCELONA)

12.08.01 - MONTCADA I REIXAC (BARCELONA)

23.10.99 - TAGAMANENT (BARCELONA)

COPA
CATALUNYA

VICKY
LOSADA

GEMMA
GILI

MARTA
TORREJÓN

MARIONA
CALDENTEY

MIGCAMPISTA

DEFENSA

DEFENSA

DAVANTERA

6

7

8

9

05.03.91 - TERRASSA (BARCELONA)

21.05.94 - CASTELLÓ DE LA PLANA (CASTELLÓ)

AITANA
BONMATÍ

LEILA
OUAHABI

MIGCAMPISTA

DEFENSA

14

15

18.01.98 - SANT PERE DE RIBES (BARCELONA)

22.03.93 - MATARÓ (BARCELONA)

ASISAT
OSHOALA

NATASA
ANDONOVA

DAVANTERA

MIGCAMPISTA

20

21

09.10.94 - IKORODU (NIGÈRIA)

04.12.93 - NEGOTINO (MACEDÒNIA)

27.02.90 - MATARÓ (BARCELONA)

19.03.96 - FELANITX (MALLORCA)

ALTES
STEFANIE VAN DER GRAGT
AJAX
KEIRA HAMRAOUI
OLYMPIQUE DE LIÓ
PAMELA TAJONAR
SEVILLA FC
ANDREA PEREIRA
ATLÈTIC DE MADRID
BAIXES
LAURA RÀFOLS
RETIRADA
LINE RØDDIK HANSEN
AJAX
RUTH GARCIA
LLEVANT UD
MARTA UNZUÉ
ATHLETIC CLUB
OLGA GARCIA PÉREZ
ATLÈTIC DE MADRID

ASISAT OSHOALA*
DALIAN QUANJIAN
GEMMA FONT
BARÇA B
CANDELA ANDÚJAR
BARÇA B
CLÀUDIA PINA
BARÇA B
*Oshoala: Cedida fins al 31.01.19

FABIANA DA SILVA SIMOES
WUHAN ZALL FC
ELISE BUSSAGLIA
DIJON
ANDREA GIMÉNEZ
?
PERLE MORRONI
PSG
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Es torna a escapar en
l’últim moment, tot i
les bones xifres
Per quarta temporada consecutiva, el Femení es va quedar amb la
mel als llavis en la conquesta del títol de Lliga. En aquesta ocasió,
el conjunt dirigit per Fran Sánchez (fins al gener) i per Lluís Cortés
(fins al final) va aconseguir els millors registres en cinc anys: 78
punts. Això sí, l’Atlètic de Madrid es va proclamar de nou campió,
amb unes xifres de rècord, com van ser les 28 victòries en 30 jornades. De fet, les matalasseres només van deixar de guanyar en
les dues derrotes dels duels directes amb el Barça. El segon dels
quals, el memorable 0-2 al Wanda Metropolitano, va suposar una
nova marca d’assistència de públic en un partit de futbol femení,
amb més de 60.000 espectadors a les grades. Aquest, sens dubte,
va ser un dels grans moments del curs per a un Barça que ha anat
de menys a més, especialment quant a sensacions. En l’apartat
individual, Sandra Paños va revalidar el seu Trofeu Zamora, amb
només 11 gols encaixats en 27 partits. Alexia Putellas va ser la millor realitzadora culer (i tercera del campionat), amb 16 dianes.

GOLEJADORES

RESULTATS

JORNADA

DATA

PARTIT

1

09.09.18

Athletic Club - FC Barcelona

0-1

2

24.10.18

FC Barcelona - Llevant UD

0-0

3

22.09.18

RCD Espanyol - FC Barcelona

0-3

4

30.09.18

F. Albacete - FC Barcelona

1-6

5

14.10.18

FC Barcelona - Rayo Vallecano

9-1

6

21.10.18

Sporting Huelva - FC Barcelona

1-3

7

28.10.18

FC Barcelona – Reial Betis

3-0

8

04.11.18

València - FC Barcelona

0-0

9

18.11.18

FC Barcelona – Atlètic de Madrid

2-1

10

21.11.18

Reial Societat - FC Barcelona

2-5

11

02.12.18

FC Barcelona - Granadilla

3-0

12

05.12.18

Sevilla - FC Barcelona

0-2

13

09.12.18

FC Barcelona - Madrid CFF

7-0

14

15.12.18

FC Barcelona – EDF Logronyo

2-0

15

22.12.18

Màlaga - FC Barcelona

0-4

17

06.01.19

FC Barcelona - RCD Espanyol

0-0

18

12.01.19

Llevant - FC Barcelona

0-1

19

27.01.19

FC Barcelona - Athletic Club

2-1

20

03.02.19

FC Barcelona – F. Albacete

3-1

21

10.02.19

Rayo Vallecano - FC Barcelona

0-4

22

13.02.19

FC Barcelona - Sporting Huelva

2-3

23

24.02.19

Reial Betis - FC Barcelona

0-3

24

12.03.19

FC Barcelona - Reial Societat

4-1

16*

17.03.19

Atlètic de Madrid - FC Barcelona

0-2

25

23.03.10

FC Barcelona - València CF

3-0

31.03.19

EDF Logronyo - FC Barcelona

0-4

RESULTAT

16

Alexia

12

Aitana

11

Martens

9

Mariona, Duggan

26

6

Andressa Alves, Torrejón, Asisat Oshoala

27

13.04.19

FC Barcelona - Màlaga CF

6-0

17.04.19

Madrid CFF - FC Barcelona

0-4

4

Patri Guijarro

28
29

24.04.19

FC Barcelona - Sevilla FC

6-2
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05.05.19

Granadilla - FC Barcelona

1-0

2

Andonova, Vicky Losada, Candela Andújar,
Clàudia Pina

1

Kheira Hamraoui, María León, Van der Gragt
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Una gesta de llegenda
El gran èxit del Femení 2018/19 va ser, sens dubte, la seva brillant participació a la Lliga de Campions. Contra tot pronòstic,
l’equip va avançar fins a la seva primera final de la màxima
competició continental, tot just en la seva setena intervenció. Tot el que es va viure a Budapest, el 18 de maig, quedarà per al record. Això era només el principi, com es repetia
en aquells dies daurats. Malgrat que el rival, l’Olympique de
Lió, vencés amb superioritat (4-1), la gesta blaugrana ja estava escrita en lletres d’or a la competició. El somni s’havia
convertit en realitat en unes històriques semifinals davant el
Bayern de Munic. A l’anada, amb una sensacional actuació,
el Barça es va endur un valuós 0-1 d’Alemanya. Un Miniestadi de luxe, ple a vessar, una setmana més tard, certificaria
el bitllet per a Hongria. Abans, el quadre català havia deixat
pel camí l’LSK Kvinner (Noruega), el Glasgow FC (Escòcia) i el
BIIK Kazygurt (Kazakhstan). Una trajectòria triomfal que es
va veure premiada amb la inclusió de Sandra Paños, Vicky
Losada i Alexia Putellas en l’equip ideal del torneig.
RESULTATS

JORNADA

DATA PARTIT

RESULTAT GOLEJADORES

6a Ronda

12.09.2018 BIIK - FC Barcelona

3-1

Toni Duggan

6a Ronda

26.09.2018 FC Barcelona - BIIK

3-0

Patri Guijarro, Marta Torrejón, Lieke Martens

17.10.18

FC Barcelona - Glasgow City

5-0

K. Hamraoui, A.Bonmatí, Guijarro, Alves, León

Vuitens de final (tornada) 01.11.18

Glasgow City - FC Barcelona

0-3

Toni Duggan (2), Alexia Putellas

Quarts de final (anada)

20.03.19

FC Barcelona - LSK Kvinner

3-0

Toni Duggan (2), Mariona Caldentey (p)

Quarts de final (tornada) 27.03.19

LSK Kvinner - FC Barcelona

0-1

Lieke Martens

Semifinal (anada)

21.04.19

Bayern de Munic - FC Barcelona

0-1

Kheira Hamraoui

Semifinal (tornada)

28.04.19

FC Barcelona – Bayern de Munic

1-0

Mariona Caldentey (p)

Final

18.05.19

Olympique de Lió – FC Barcelona

4-1

Asisat Oshoala

Vuitens de final (anada)
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GOLEJADORES

5

Toni Duggan

2

Patri Guijarro, Lieke Martens, Kheira Hamraoui,

1

Marta Torrejón, Aitana Bonmatí, Andressa Alves,

Mariona Caldentey
María León, Alexia Putellas, Asisat Oshoala
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El campió diu adeu a
les semifinals
Guanyador de les edicions del 2017 i del 2018, el Barça
va caure eliminat de la Copa de la Reina en unes semifinals a partit únic al camp de l’Atlètic de Madrid. I és que
la competició va canviar, un cop més, de format. Tots els
equips de la Lliga Iberdrola van disputar eliminatòries a
un sol matx. Un sorteig pur va decidir, també, quin dels
dos equips seria el local. D’entrada, les barcelonistes es
van desfer amb molta solvència de l’Espanyol (2-0) al Miniestadi, en els vuitens, i del Madrid CFF a Matapiñonera
(0-3), en els quarts. Les semifinals, però, van oferir un enfrontament letal entre els protagonistes de les tres finals
anteriors. Va tenir lloc a la Ciutat Esportiva de l’Atlètic de
Madrid. Just després de la dolorosa desfeta a la Lliga contra l’Sporting Huelva. Dos gols de Ludmila van barrar el
pas a la final al Barça (2-0) i, de passada, de la consecució de la setena Copa en el palmarès. La Reial Societat va
acabar sent el nou campió, ja que va vèncer per 2-1 les
matalasseres a Granada.

RESULTATS

DATA

PARTIT

Vuitens de final

25.11.18

FC Barcelona - RCD Espanyol

2-0

Alexia Putellas, Toni Duggan

Quarts de final

30.01.19

Madrid CFF - FC Barcelona

0-3

Lieke Martens, Marta Torrejón, Kheira Hamraoui

Semifinals

17.02.19

Atlètic de Madrid - FC Barcelona

2-0

JORNADA
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RESULTAT GOLEJADORES

ESPORTS PROFESSIONALS / COPA CATALUNYA

Dues golejades per al
novè títol en deu anys

RESULTATS

JORNADA

DATA

PARTIT

RESULTAT GOLEJADORES

Semifinals

23.08.18

FC Barcelona - Pardinyes

9-0

N. Andonova (3), M. Caldentey (3), A. Alves (2), C. Armengol

Final

25.08.18

FC Barcelona – R.C.D. Espanyol

7-0

N. Andonova (2), T. Duggan (2), K. Hamraoui (2), B. Latorre

La temporada 2018/19 va tornar a començar amb un trofeu.
Per novena vegada en les últimes deu edicions, el FC Barcelona es proclamava campió de Catalunya. Enguany, la fase
final es va disputar a Tàrrega, a finals d’agost, en format A
Quatre. A les semis, les culers van superar el Pardinyes, de
la Segona Divisió, per un contundent 9-0. Natasa Andonova
(3), Mariona (2) i Andressa Alves (2) van ser les futbolistes
més efectives de cara a porteria. Una superioritat que es va
mantenir a la final, dos dies després. El 7-0 definitiu va ser
el resultat més ampli mai vist en el matx decisiu de la Copa
Catalunya. Andonova (2), Duggan (2), Hamraoui (2) –que
s’estrenava de blaugrana– i Bárbara van ser les golejadores
al Municipal Joan Capdevila en el novè títol per al Barça,
que allargava així l’idil·li i l’hegemonia de la competició.
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FEMENÍ B
CLASSIFICACIÓ FINAL

Tercer classificat de la Segona Divisió Femenina Grup 3

Objectiu complert per al filial barcelonista. Si, a principis de
temporada, el conjunt que dirigeix Jordi Ventura es va marcar el repte de finalitzar entre els quatre primers classificats
que asseguraven l’ascens a la futura Primera B, al final ho va
aconseguir amb una solvent tercera posició. En una categoria de plata especialment exigent, el Barça B va tornar a ser
a la part alta amb rivals que perseguien les mateixes fites.

PLANTILLA
PORTERA: Paula Argelaguet, Georgina López
DEFENSA: Helena Barco, Berta Bou, Laia Codina, Jana Fernández
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MIGCAMPISTA: Maria Vilarrasa, Aida Esteve, Zaira Flores, Paula Gutiérrez, Sara Ismael, Laura
Linares
DAVANTERA: Carla Armengol, Carla Martínez, Teresa Morató, Bruna Vilamala
ENTRENADOR: Jordi Ventura
SEGON ENTRENADOR: Miguel Llorente

FEMENÍ JUVENIL-CADET
CLASSIFICACIÓ FINAL

Subcampió de la Lliga Primera Divisió Femenina Juvenil-Cadet Grup 1

Desenllaç cruel per a una gran temporada tant formativa
com competitiva. Després de nodrir de futbolistes constantment el filial i fins i tot el primer equip, a les de Pablo Álvarez
se’ls va escapar la Lliga en l’única derrota del campionat, a la
penúltima jornada davant la Damm. El mateix rival també va
batre les culers a la final de la Copa Catalunya, en una desafortunada tanda de penals.

PLANTILLA
PORTERA: Meritxell Font, Laura Coronado
DEFENSA: Jordina Colomer, Alba Fernández, Samara Gómez, Alba Ramos, Clara Rodríguez,
Naiara Tarifa, Laia Trancoso
MIGCAMPISTA: Ona Barrón, Alba Caño, Alicia Infante, Esther Laborde, Laura Lobo, Laura Mas,
Ariadna Mingueza
DAVANTERA: Martina Fernández, Viktoria Adrianova, Clàudia Gómez, Andrea Gómez, Aroney
González, Laura Mas, Maria Peña
ENTRENADOR: Pablo Álvarez
SEGONA ENTRENADORA: Irene del Río
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FEMENÍ INFANTIL-ALEVÍ
CLASSIFICACIÓ FINAL

Campió de la Lliga Primera Divisió Femení Infantil Grup 1

Lliga immaculada per al quadre que entrenava Jesús López.
Tots els partits els va comptar per victòries i va recuperar un
títol que se li havia escapat en el curs anterior. Un any en el
qual les noies també han crescut en experiència en diversos
tornejos de prestigi, com el que van disputar a Singapur per
Setmana Santa, i amb una dura derrota a la final de la Copa
Catalunya.

PLANTILLA
PORTERA: Meritxell Fuster, Mar Pérez
DEFENSA: Meritxell Martín, Maria Claderón, Aicha Camara, Aina Roman
MIGCAMPISTA: Andrea Cano, Nina Pou, Carla Casellas, Noah Bézis, Emma Gálvez, Laia Martret
DAVANTERA: Gemma Estany, Magalí Capdevila, Martina Pubill
ENTRENADOR: Jesús López
SEGON ENTRENADOR: Miquel Llorens
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FEMENÍ ALEVÍ-BENJAMÍ
CLASSIFICACIÓ FINAL

Campió de la Lliga Tercera Divisió Femenina Aleví (Grup 44)

En la primera temporada d’ençà de la nova política formativa
del Club, en la que les més menudes competeixen en una Lliga de nens, l’equip entrenat per Jaume Comellas va ensenyar
tot el seu talent a la Tercera Divisió femenina, de la qual es va
proclamar campió amb un ple de triomfs. Un èxit que li va
valer l’ascens a Segona de cara al proper curs.

PLANTILLA
PORTERA: Rocío Romano, Irina Rosena
DEFENSA: Laura Martín, Carlota Martins, Beatriz Pérez, Martina González, Inés Bravo
MIGCAMPISTA: Lorena Cubo, Cèlia Segura, Noa Jiménez, Gadea Blanco, Clara Serrajordi
DAVANTERA: Nerea Sánchez
ENTRENADOR: Jaume Comellas
SEGON ENTRENADOR: Pol Gru
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FC BARCELONA
Plantilla Temporada 2018/19
SVETISLAV
PESIC
ENTRENADOR

EQUIP TÈCNIC
ENTRENADORS AJUDANTS

EQUIP MÈDIC
DOCTOR

RICARD CASAS, DAVID GARCIA
I ÒSCAR ORELLANA

MINDAUGAS GUDELIS

PREPARADOR FÍSIC

CARLES MARTÍN I DAVID URBANO

READAPTADOR

AUXILIARS
DELEGAT

JAIRO VÁZQUEZ
JAVI RUIZ

MASSATGISTA

EDUARD TORRENT

FISIOTERAPEUTES

XAVIER MONTOLIO

MATERIAL

MIQUEL FONT
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KEVIN
SÉRAPHIN

KEVIN
PANGOS

PAU
RIBAS

CHRIS
SINGLETON

PIVOT

BASE

ESCORTA

ALER PIVOT

1

3

5

6

07.12.89 - CAIENA (GUAIANA FRANCESA)

26.01.93 - HOLLAND LANDING, ONTARIO (CANADÀ)

02.03.87 - BADALONA (BARCELONA)

21.11.89 - CANTON, GEÒRGIA (EUA)

JAKA
BLAZIC

ROLANDS
SMITS

THOMAS
HEURTEL

ARTEM
PUSTOVYI

ALER ESCORTA

ALER PIVOT

BASE

PIVOT

9

10

13

14

30.06.90 - JESENICE (ESLOVÈNIA)

25.06.95 - VALMIERA (LETÒNIA)

10.04.89 - BESIERS (FRANÇA)

KYLE
KURIC

VÍCTOR
CLAVER

ANTE
TOMIC

ESCORTA

ALER

PIVOT

24

30
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25.08.89 - INDIANA (EUA)

MEMÒRIA FC BARCELONA

30.08.88 - VALÈNCIA

17.02.87 - DUBROVNIK (CROÀCIA)

25.06.92 - SOFIYIVKA (UCRAÏNA)

COPA DEL REI
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ADAM
HANGA

ALTES

ALER

8
12.04.89 - BUDAPEST (HONGRIA)

PIERRE
ORIOLA
ALER PIVOT

18
25.09.92 - TÀRREGA (LLEIDA)

KEVIN PANGOS
ZALGIRIS KAUNAS

ROLANDS SMITS
MONTAKIT FUENLABRADA (torna de cessió)

CHRIS SINGLETON
PANATHINAIKOS

ARTEM PUSTOVYI
OBRADOIRO

JAKA BLAZIC
MORABANC ANDORRA

KYLE KURIC
ZENIT SANT PETERSBURG

BAIXES
JUAN CARLOS NAVARRO
RETIRAT

ALEKSANDAR VEZENKOV
OLYMPIACOS

JALEN REYNOLDS
ZENIT SANT PETERSBURG

PETTERI KOPONEN
BAYERN DE MUNIC

MARC GARCIA
MONTAKIT FUENLABRADA

ADRIEN MOERMAN
ANADOLU EFES SK

PHIL PRESSEY
BESIKTAS

RAKIM SANDERS (sense equip)

EDWIN JACKSON
BUDUCNOST
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S’escapa
la Lliga
a la final
El Barça Lassa va tornar a disputar la final de la Lliga Endesa
tres anys després però no va poder guanyar la competició en
caure davant el Reial Madrid. L’equip barcelonista va fer una
magnífica Lliga regular en què va assolir dues victòries davant el Reial Madrid, tant a la primera volta al Palau com a la
segona a Madrid. Tot i ser líder durant gairebé tot l’any, dues
derrotes al Palau en els darrers partits van fer que l’equip de
Pesic ocupés la segona posició, amb un balanç de 27 triomfs
i set derrotes.
Els quarts de final davant el Joventut es van saldar amb
dues grans victòries, mentre que a les semifinals el conjunt
barcelonista va eliminar el Tecnyconta Saragossa per la via
ràpida (3-0). A la final, el Reial Madrid va ser superior en el
primer partit i va guanyar per 87-67. En el segon, però, el Barça Lassa va dominar des de l’inici i es va merèixer la victòria.
Amb tot, un triple de Carroll al darrer instant va comportar el
2-0 en l’eliminatòria. El tercer partit va ser molt emocionant
i el Barça Lassa, liderat per un brillant Heurtel, amb 21 punts,
aconseguia el primer triomf de la sèrie. En el quart partit, el
Barça Lassa va lluitar fins al darrer moment, però no va poder empatar la final davant un rival que va estar més encertat en els moments clau.
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RESULTATS

DATA

PARTIT

1

27.09.18

Barça Lassa – Gran Canària

98-78

2

04.10.18

Baxi Manresa – Barça Lassa

78-88

3

07.10.18

Barça Lassa – Andorra

67-63

4

13.10.18

Barça Lassa – Saragossa

99-55

5

21.10.18

València Basket – Barça Lassa

85-86

6

28.10.18

Barça Lassa – Joventut

94-92

7

03.11.18

Fuenlabrada – Barça Lassa

79-73

8

11.11.18

Barça Lassa – Múrcia

105-73

9

18.11.18

Movistar Estudiantes – Barça Lassa

84-101

10

25.11.18

Barça Lassa – Reial Madrid

86-69

11

09.12.18

Barça Lassa – Tenerife

77-73

12

16.12.18

Unicaja – Barça Lassa

78-73

13

22.12.18

Delteco GBC – Barça Lassa

71-104

14

29.12.18

Barça Lassa – Obradoiro

79-73

15

06.01.19

Burgos – Barça Lassa

80-85

16

13.01.19

Barça Lassa – Breogán

94-80

17

20.01.19

Baskonia – Barça Lassa

73-82

18

27.01.19

Barça Lassa – Unicaja

94-83

19

02.02.19

Tenerife – Barça Lassa

63-57

20

09.02.19

Barça Lassa – Fuenlabrada

106-76

21

03.03.19

Múrcia – Barça Lassa

71-70

22

10.03.19

Barça Lassa – Burgos

97-88

23

17.03.19

Barça Lassa – Estudiantes

90-76

24

24.03.19

Reial Madrid – Barça Lassa

76-82

25

31.03.19

Barça Lassa – BAXI Manresa

107-71

26

07.04.19

Breogán – Barça Lassa

75-92

27

13.04.19

T. Saragossa – Barça Lassa

86-91

28

03.05.19

Barça Lassa – Baskonia

72-84

29

28.04.19

Joventut – Barça Lassa

89-77

30

05.05.19

Gran Canària – Barça Lassa

77-97

31

10.05.19

Barça Lassa . València Basket

72-78

32

12.05.19

Andorra – Barça Lassa

79-82

33

19.05.19

Barça Lassa – Delteco GBC

88-71

34

26.05.19

Mondus Obradoiro – Barça Lassa

63-83

JORNADA

RESULTAT
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RESULTATS PLAY-OFF

JORNADA

DATA

PARTIT

Quarts de final - Primer partit

31.05.19

Barça Lassa - Divina Seguros Joventut

Quarts de final - Segon partit

02.06.19

Divina Seguros Joventut - Barça Lassa

Semifinals - Primer partit

07.06.19

Barça Lassa – Tecnyconta Saragossa

Semifinals - Segon partit

09.06.19

Barça Lassa – Tecnyconta Saragossa

Semifinals - Tercer partit

11.06.19

Tecnyconta Saragossa – Barça Lassa

Final – Primer partit

15.06.19

R. Madrid – Barça Lassa

Final – Segon partit

17.06.19

R. Madrid – Barça Lassa

Final -Tercer partit

19.06.19

Barça Lassa – R. Madrid

Final – Quart partit

21.06.19

Barça Lassa – R. Madrid

RESULTAT
87-61
86-107
101-59
76-70
81-96
87-67
81-80
78-77
68-74
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A les portes de
la Final Four
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El Barça Lassa de bàsquet no va poder accedir a la Final Four
i es va quedar a un no-res de disputar-la després de perdre
el cinquè i definitiu partit dels quarts de final. L’equip blaugrana va acabar en la cinquena posició a la fase regular, amb
un balanç de 18 victòries i 12 derrotes i es va classificar per
jugar els quarts de final de l’Eurolliga, després de dues temporades sense arribar-hi.
Amb el factor de pista en contra els de Pesic es van enfrontar a l’Anadolu Efes en els quarts de final. Després d’una
derrota en el primer partit, el Barça Lassa va reaccionar i va
empatar l’eliminatòria amb una victòria treballada al Sinan
Erdem Arena en el segon partit (72-74). Amb tot, els turcs van
ser molt superiors en el primer partit al Palau i van recuperar
el factor pista en guanyar per 68 a 102. La victòria del conjunt barcelonista en el quart partit va donar pas al cinquè i
definitiu partit. Tot es decidiria a Istanbul. El Barça Lassa va
tenir opcions fins al final, però l’encert de l’equip turc, molt
efectiu en els llançaments triples (en van anotar 17), va ser
clau en el desenllaç del partit i va acabar guanyant per 80-71,
deixant els de Pesic sense el somni europeu de la Final Four
de Vitòria.

RESULTATS

DATA

PARTIT

1

11.10.18

CSKA Moscou – Barça Lassa

95-75

2

16.10.18

Gran Canària – Barça Lassa

87-86

3

18.10.18

Barça Lassa – Bayern de Munic

83-73

4

26.10.18

Darüssafaka – Barça Lassa

71-79

5

01.11.18

Barça Lassa – Maccabi

74-58

6

09.11.18

Khimki Moscou – Barça Lassa

80-87

7

16.11.18

Zalgiris – Barça Lassa

85-88

8

21.11.18

Panathinaikos – Barça Lassa

76-70

9

23.11.18

Barça Lassa – Milà

90-80

10

30.11.18

Barça Lassa – Fenerbahçe

65-84

11

06.12.18

Buducnost – Barça Lassa

67-64

12

13.12.18

Reial Madrid – Barça Lassa

92-65

13

18.12.18

Barça Lassa – Olympiacos

60-69

14

20.12.18

Baskonia – Barça Lassa

70-77

15

27.12.18

Barça Lassa – Anadolu Efes

80-65

16

04.01.19

Barça Lassa – Darüssafaka

97-65

17

09.01.19

Olimpia Milà – Barça Lassa

85-90

18

11.01.19

Barça Lassa – Panathinaikos

79-68

19

17.01.19

Maccabi – Barça Lassa

99-83

20

25.01.19

Barça Lassa – CSKA Moscou

76-84

21

31.01.19

Olympiacos – Barça Lassa

55-76

22

07.02.19

Barça Lassa – Zalgiris

78-72

23

21.02.19

Barça Lassa – Baskonia

77-67

24

01.03.19

Barça Lassa – Reial Madrid

77-70

25

08.03.18

Anadolu Efes – Barça Lassa

92-70

26

15.03.19

Fenerbahçe – Barça Lassa

88-82

27

19.03.19

Barça Lassa – Gran Canària

93-64

28

21.03.19

Bayern de Munic – Barça Lassa

73-71

29

28.03.19

Barça Lassa – Boducnost

95-83

30

05.04.19

Barça Lassa – Khimki Moscou

83-74

JORNADA

RESULTAT

RESULTATS PLAY-OFF

DATA

PARTIT

Play-off 1r partit

17.04.19

Anadolu Efes Istanbul – Barça Lassa

Play-off 2n partit

19.04.19

Anadolu Efes Istanbul – Barça Lassa

72-74

Play-off 3r partit

24.04.19

Barça Lassa – Anadolu Efes Istanbul

68-102

Play-off 4t partit

26.04.19

Barça Lassa – Anadolu Efes Istanbul

82-72

Play-off 5è partit

01.05.19

Anadolu Efes Istanbul – Barça Lassa

80-71

JORNADA
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RESULTAT
75-68
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Una Copa d’infart!
El Barça Lassa va tornar a guanyar la Copa del Rei davant el
Reial Madrid per segona temporada consecutiva i ho va fer
a la pista de l’etern rival. Amb aquest títol, el conjunt blaugrana aconseguia la seva 25a Copa del Rei. Després de derrotar el València Basket i l’Iberostar Tenerife als quarts de
final i semifinal, respectivament, el conjunt blaugrana es va
enfrontar al Reial Madrid en una final que va ser una reedició de la temporada anterior.
Va ser un duel d’allò més igualat en els dos primers
quarts, que va arribar al descans amb un empat (35-35). El
tercer quart va ser dominat pel conjunt blanc, que va aconseguir una renda de 17 punts, però una magnífica reacció
blaugrana al darrer quart amb un parcial espectacular de
0-17 va possibilitar capgirar el marcador, tot i que una cistella de Llull en el darrer segon acabava forçant la pròrroga (77-77). En el temps suplementari, el Barça encarava
els darrers segons amb avantatge, però els àrbitres no van
assenyalar una clara falta antiesportiva a Singleton i un

MEMÒRIA FC BARCELONA

posterior 2+1 de Carroll capgirava el marcador. Finalment,
una jugada en l’últim segon, revisada per possible tap legal,
va donar validesa a la cistella de Tomic i va situar el 93-94
al marcador. Heurtel, amb 22 punts i sis assistències, va ser
MVP del torneig per segon any consecutiu.

RESULTATS

JORNADA

DATA

PARTIT

Quarts de final

14.02.19

Barça Lassa – València Basket

86-79

Semifinals

16.02.19

Barça Lassa – Iberostar Tenerife

92-86

Final

17.02.19

Reial Madrid – Barça Lassa

93-94

RESULTAT
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El títol no es pot
revalidar
El Barça Lassa no va poder revalidar el seu desè títol consecutiu de la Lliga Catalana. Els de Pesic van imposar-se al partit de semifinals al Baxi Manresa per 78-63, en un matx igualat que els blaugranes van sentenciar a l’últim quart gràcies
al seu encert i control del rebot. Ante Tomic, amb 15 punts, va
ser el màxim encistellador del partit.
A la final, el Barça no va poder superar el MoraBanc Andorra, que va estar molt encertat en el tir exterior. L’equip
de Pesic va anar a remolc des del començament, ja que
el conjunt andorrà va fer un parcial en els primers minuts
d’1-12. Aquesta diferència es va mantenir fins als 33-46
del descans i, a la segona part, el conjunt barcelonista no
va poder remuntar el matx i va acabar perdent per 76-94.
El partit va servir per veure debutar el jove jugador del
planter Aleix Font, autor de 8 punts en tan sols 12 minuts.
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RESULTATS

JORNADA

DATA

PARTIT

Semifinal

08.09.18

Barça Lassa – Baxi Manresa

78-63

Final

09.09.18

Andorra – Barça Lassa

94-76
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Derrota amb
el cap ben alt
El Barça Lassa no va poder superar el Baskonia a les semifinals de la Supercopa. Després d’un primer quart ajustat, el
Baskonia va passar a ser el dominador del partit i va arribar a
aconseguir un avantatge de 20 punts. Els de Pesic no es van
arronsar i, amb una remuntada espectacular, van retallar la
diferència en el marcador fins a situar-se només un punt per
darrere a falta de tres minuts per al final.
Oriola i Smits van carregar-se l’equip a l’esquena i van
liderar la reacció juntament amb Kuric, que va ser el màxim anotador culer amb 16 punts. Els darrers instants del
matx van ser molt emocionants i l’equip blaugrana va estar a punt de forçar la pròrroga amb un darrer llançament
molt forçat de tres de Kuric, però la pilota no va entrar i el
conjunt basc va acabar guanyant per 76-79.

RESULTATS

JORNADA

DATA

PARTIT

RESULTAT

Semifinal

21.09.18

Barça Lassa – Baskonia

76-79

MEMÒRIA FC BARCELONA
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BARÇA B
CLASSIFICACIÓ FINAL

2n a la Lliga Catalana LEB
17è a la LEB Or

El segon equip enfocava la temporada amb l’equip més jove
dels darrers anys. Amb una mitjana lleugerament superior
als 19 anys, els joves entrenats per Diego Ocampo afrontaven
el repte de jugar la segona categoria del bàsquet estatal, la
LEB Or, amb joves provinents dels equips de formació. A la
Lliga Catalana LEB, els blaugranes van superar el Lleida, però
a la final van perdre davant el CB Prat. A la Lliga, el Barça B
es va moure per la part baixa de la taula, combinant actuacions de mèrit, com el triomf a la pista del Melilla, amb 33
punts d’Aleix Font, rècord d’anotació d’un blaugrana a la LEB
Or, amb partits no tan bons, fruit de la joventut. Finalment,
l’equip no va poder mantenir la categoria. Cal destacar el debut d’Aleix Font amb el primer equip.

PLANTILLA
BASE: Kari Johnsson, Pol Figueras
ESCORTA/ALER: Màxim Esteban, David Font, Leandro Bolmaro, Aleix Font, Sergi Martínez
PIVOT: Atoumane Diagne, Nikola Zizic, Tyler Rawson, Jaime Fernández
ENTRENADOR: Diego Ocampo

JÚNIOR
50

CLASSIFICACIÓ FINAL

Campions de Catalunya
2n al Campionat d’Espanya

L’equip Júnior va disputar diverses competicions. A la Lliga
Catalana Preferent va tenir un frec a frec amb el Joventut. A
la final d’aquesta competició, els de Mateo Rubio es van imposar amb contundència per 47 a 80. En el campionat estatal, els blaugranes van arribar a la final, on va caure davant
el Reial Madrid. També van disputar el Torneig de l’Hospitalet, un dels grans clàssics de la categoria, on els blaugranes
es van veure superats pel Joventut a les semifinals. L’equip
blaugrana també va disputar la classificació per a la Final a
Quatre de l’Eurolliga júnior a València, on va acabar a la cinquena posició.

PLANTILLA
BASE: Pol Mulló, Adrià Rodríguez
ESCORTA/ALER: Tom Digbeu, Pau Carreño,Pau Tendero, Sergio Quintana, Filip Siewruk
PIVOT: Matt Marsh, Ibou Badji, Haris Bratanovic, Borja Fernández, Lorenzo Guerrieri
ENTRENADOR: Mateo Rubio

CADET A
CLASSIFICACIÓ FINAL

Campions de Catalunya
2n al Campionat Espanya

El Cadet A blaugrana va dominar les competicions catalanes.
Fruit de la feina desenvolupada es va proclamar Campió de
Catalunya, i a la final va superar el Joventut per 32 punts.
En el Campionat d’Espanya, els nois entrenats per l’exjugador del primer equip Lubos Barton van demostrar un gran
nivell i no van poder proclamar-se campions estatals en perdre a la final davant el Reial Madrid per tan sols dos punts.

PLANTILLA
BASE: Gael Bonilla, Quico Roig
ESCORTA/ ALER: Jordi Aubà, Víctor Muñoz, Guillem Hugué, David Pena, Iñaki Ordoñez, Pavlo
Dziuba, Michael Caicedo
PIVOT: Teodor Simic, Guillem Carrasco, Jeremie Manang
ENTRENADOR: Lubos Barton

MEMÒRIA FC BARCELONA
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CADET B
CLASSIFICACIÓ FINAL

4t a la Preferent B

Els cadets de primer any van jugar la Lliga Preferent, màxima
categoria de la seva edat, tot i ser un any més petits que la
resta. Van finalitzar en quart lloc de la segona fase, l’anomenada Preferent B. Amb aquesta posició van haver de jugar el
play-off per mantenir la categoria davant el Girona, on van
caure per 2 a 1. Més enllà dels resultats esportius, el fet de
jugar davant nois un any més grans, els ha facilitat la millora
i el desenvolupament esportiu.

PLANTILLA
BASE: Rafa Villar, Marc Bataller
ESCORTA/ALER: Pol Puig, Àlex Almenta, Pol Ruiz, Joan Reda, Mateo Aghemo, Aaron Ganal
PIVOT: Ricardo Martín, Yago Sánchez, Eloi Cano, Martín Iglesias
ENTRENADOR: Ferran Anguera

INFANTIL A
CLASSIFICACIÓ FINAL

2n al Campionat de Catalunya
4t al Campionat d’Espanya
4t a la Minicopa Endesa

L’Infantil de segon any ha mantingut una forta rivalitat esportiva
amb el Joventut durant aquest any. A la primera fase de la Lliga
Preferent els blaugranes van finalitzar primers de grup i a la segona van ser els de Badalona, amb diferències mínimes. A la Final a Quatre van acabar en segon lloc. En el campionat estatal, el
talent físic d’altres equips els va perjudicar, ja que els blaugranes
són jugadors de futur i van finalitzar en quart lloc.

PLANTILLA
BASE: Roger Fàbrega, Joan López
ESCORTA/ALER: Eric Estepa, Dani Iruela, Pablo Santiago, Pol Saló, Ferran Torreblanca
PIVOT: Miquel Martínez, Gerard Villarejo, Francesc Salvat, Daniel Samit
ENTRENADOR: Carles Flores
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INFANTIL B
CLASSIFICACIÓ FINAL

6è al Campionat de Catalunya Interterritorial

Els infantils de primer any van jugar el Campionat de Catalunya Interterritorial per anar adquirint experiència, en el seu
primer any a la categoria. Els blaugranes van acabar en segon lloc de la Lliga regular i en sisè lloc de la fase final.
Grans resultats i gran feina per a uns nois que la temporada vinent hauran de viure un calendari exigent amb competicions ja d’àmbit estatal, com el campionat d’Espanya i la
Minicopa.

PLANTILLA
BASE: Edgar Moure, Gerard Alexandrescoff, Marc López
ESCORTA/ALER: Iker Garmendia, Alejandro Díez, Simón Aguilera, Sergi Teruel, Arnau Martínez,
Jan Pumarola
PIVOT: Olau Schumacher, Lucas Ainaga, Sergio Muñoz
ENTRENADOR: Manel Muñiz

MINI
CLASSIFICACIÓ FINAL

Campions de Barcelona de Preinfantil
2n al Catalunya Preinfantil

La darrera categoria de la cistella petita s’establia per primera vegada al Club i els més joves de la casa van fer una
temporada excel·lent, ja que es van proclamar campions de
Barcelona de Preinfantil i sotscampions de Catalunya de la
mateixa categoria. La primera part de la temporada la van
jugar en categoria Mini, on van ser primers de Lliga, però la
segona fase ja la van jugar amb cistella gran davant nois un
any més grans que ells i amb la dificultat del cèrcol, a 305 cm
d’alçada.

PLANTILLA
BASE: Raül Villar, Martí Molins
ESCORTA/ALER: Leo Encina, Oskar Skaaning, Lluc Pluvinet, Cristian Burdo, Álvaro Abad, Noah
Gironella, Joan Omoaruna
PIVOT: Martín Peláez, Òscar Castillo, Albert Mauri, Daniel Balde
ENTRENADOR: Oriol Barrera

MEMÒRIA FC BARCELONA
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FC BARCELONA
Plantilla Temporada 2018/19
XAVI
PASCUAL
ENTRENADOR

EQUIP TÈCNIC
SEGON ENTRENADOR

OLIVER ROY

AJUDANT TÈCNIC

TONI RUBIELLA

PREPARADOR FÍSIC

ROGER FONT

‘SCOUTING’

JORDI ROSELL

EQUIP MÈDIC
DOCTOR

JOSEP ANTONI GUTIÉRREZ

FISIOTERAPEUTA

SEBASTIÀ SALAS
DANIEL BENITO

AUXILIARS
DELEGAT

JAVIER GUTIÉRREZ

MATERIAL

PABLO LESCAY
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GONZALO PÉREZ
DE VARGAS

CASPER
MORTENSEN

VÍCTOR
TOMÀS

RAÚL
ENTRERRÍOS

PORTER

EXTREM ESQUERRE

EXTREM DRET

CENTRAL

1

6

8

9

10.01.91 - TOLEDO

14.12.89 - COPENHAGEN (DINAMARCA)

15.02.85 - BARCELONA

12.02.81 - GIJÓN

TIMOTHEY
N’GUESSAN

ALEIX
GÓMEZ

KAMIL
SYPRZAK

EXTREM ESQUERRE

LATERAL ESQUERRE

EXTREM DRET

PIVOT

13

19

20

21

AITOR
ARIÑO

05.10.92 - PENARTH (REGNE UNIT)

18.09.92 - MASSY (FRANÇA)

07.05.97 - SABADELL (BARCELONA)

23.07.91 - PLOCK (POLÒNIA)

THIAGUS
PETRUS

JURE
DOLENEC

DIKA
MEM

GILBERTO
DUARTE

LATERAL ESQUERRE

LATERAL DRET

LATERAL DRET

LATERAL ESQUERRE

22

23

24

28

25.01.89 - JUIZ DE FORA, MINAS GERAIS (BRASIL)

06.12.88 - LJUBLJANA (ESLOVÈNIA)

31.08.97 - PARÍS (FRANÇA)

06.07.90 - LAGOA (PORTUGAL)

NEMANJA
ILIC

ARON
PÁLMARSSON

KEVIN
MÖLLER

LUDOVIC
FÀBREGAS

EXTREM ESQUERRE

CENTRAL

PORTER

EXTREM ESQUERRE

29

34

36

72

11.05.90 - BELGRAD (SÈRBIA)

MEMÒRIA FC BARCELONA

19.07.90 - HAFNARFJORDUR (ISLÀNDIA)

20.06.89 - TØNDER (DINAMARCA)

01.07.96 - BELGRAD (SÈRBIA)

LLIGA ASOBAL

CEDRIC
SORHAINDO

LASSE
ANDERSSON

PIVOT

LATERAL ESQUERRE

10

11

07.06.84 - TRINITÉ (MARTINICA)

COPA
DEL REI

SUPERGLOBE

SUPERCOPA
ASOBAL

COPA
ASOBAL

SUPERCOPA
CATALUNYA
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11.03.94 - VALBY (DINAMARCA)

ALTES
· CASPER MORTENSEN

· GILBERTO DUARTE

· NEMANJA ILIC*
FENIX TOULOUSE HB (CEDIT)

TSV HANNOVER-BURGDORF

WISLA PLOCK

· THIAGUS PETRUS

· LUDOVIC FÀBREGAS

SC PICK SZEGED

MONTPELLER

*Incorporat el 5/02/19

BAIXES
· BORKO RISTOVSKI

· ALEXIS BORGES

· YANIS LENNE

SL BENFICA

FC PORTO

PAYS D’AIX (CEDIT)

· VALERO RIVERA

· VIRAN MORROS

· WAEL JALLOUZ

NANTES

PSG

FÜSCHE BERLÍN (CEDIT)
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ESPORTS PROFESSIONALS / LLIGA ASOBAL

54

La Lliga més matinera
El Barça Lassa d’handbol es va proclamar campió de la Lliga
Asobal quan faltaven set jornades per acabar el campionat.
Un rècord històric, ja que mai no s’havia guanyat amb tanta
antelació la competició de la regularitat i s’havia superat la
marca de la temporada passada, quan es va aconseguir el
títol a falta de sis partits.
El domini de l’equip de Xavi Pascual va ser total. Els blaugranes no van perdre cap partit de la competició nacional, en què
van guanyar 29 partits i en van empatar només un, contra el BM
Logronyo La Rioja, quan el títol ja estava decidit. El títol es va assolir matemàticament al Palau Blaugrana amb el triomf contra el
Quabit Guadalajara per un còmode 40 a 24. Els barcelonistes van
acabar el campionat amb 59 punts, 14 més que el segon classificat, el Bidasoa Irun. Aquesta és la 26a Lliga que guanya la secció
d’handbol a la seva història i la novena de manera consecutiva.

MEMÒRIA FC BARCELONA

RESULTATS

JORNADA

DATA

PARTIT

1

09.09.18

BM Alcobendas – Barça Lassa

24-50

2

16.09.18

Barça Lassa – C. Encantada

42-22

3

19.09.18

At. Valladolid – Barça Lassa

24-41

4

26.09.18

Barça Lassa – Bidasoa Irun

32-23

5

02.10.18

Barça Lassa – CB Cangas

40-26

6

09.10.18

BM Benidorm – Barça Lassa

22-33

7

21.10.18

Barça Lassa – BM Sinfín

43-19

8

31.10.18

Quabit Guadalajara – Barça Lassa

28-42

9

07.11.18

Barça Lassa – La Rioja

45-31

10

13.11.18

Anaitasuna – Barça Lassa

29-32

11

20.11.18

Barça Lassa – Ademar Lleó

37-29

12

27.11.18

BM Granollers – Barça Lassa

23-30

13

04.12.18

Barça Lassa – SD Teucro

41-26

14

09.12.18

Puente Genil – Barça Lassa

28-46

15

12.12.18

Barça Lassa – Bada Osca

39-23

17

01.02.19

Barça Lassa – BM Alcobendas

38-22

18

05.02.19

Liberbank Conca – Barça Lassa

20-35

19

12.02.19

Barça Lassa – At. Valladolid

46-24

20

19.02.19

Bidasoa Irun – Barça Lassa

17-21

21

26.02.19

CB Cangas – Barça Lassa

23-42

22

08.03.19

Barça Lassa – BM Benidorm

43-26

23

15.03.19

BM Sinfín – Barça Lassa

19-32

24

22.03.19

Barça Lassa – Quabit Guadalajara

40-24

16*

27.03.19

BM Logronyo La Rioja – Barça Lassa

28-28

25

18.04.19

Barça Lassa – Anaitasuna

35-26

26

26.04.19

Ademar Lleó – Barça Lassa

30-32

27

08.05.19

Barça Lassa – BM Granollers

38-27

28

10.05.19

SD Teucro – Barça Lassa

21-35

29

18.05.19

Barça Lassa – Puente Genil

42-24

30

25.05.19

Bada Osca – Barça Lassa

27-47

RESULTAT
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Bloqueig cruel
a les semifinals
El Barça Lassa d’handbol no va poder assolir la seva desena Champions en caure en el partit de semifinals de la Final
Four. A la primera fase, l’equip de Xavi Pascual va dominar
clarament el seu grup amb un magnífic balanç de dotze victòries i tan sols dues derrotes que van permetre assolir la
primera plaça. Als quarts de final, el conjunt barcelonista va
deixar l’eliminatòria pràcticament sentenciada a l’anada amb
una exhibició a la pista del Nantes (25-32). A la tornada es va
certificar el pas a la Final Four amb un altre triomf per 29-26.
A les semifinals esperava el Vardar. Al primer temps els
blaugranes es van mostrar molt superiors i van marxar al
descans amb un avantatge de set gols (16-9). L’inici de la
segona meitat va continuar amb la mateixa dinàmica, però
a partir de l’equador del segon temps el conjunt macedoni
va reaccionar amb una defensa agressiva que es va sumar
a la permissibilitat arbitral. El conjunt barcelonista es va col·
lapsar i va veure com es capgirava el marcador sense poder
reaccionar i va acabar perdent per 27-29. En el partit pel tercer i quart lloc el Barça Lassa va derrotar el Kielce per 40-35.

MEMÒRIA FC BARCELONA

RESULTATS

DATA

PARTIT

1

12.09.18

Rhein-Neckar Löwen – Barça Lassa

2

22.09.18

Barça Lassa – Veszprém

31-28

3

29.09.18

Kristianstad – Barça Lassa

25-44

4

06.10.18

Barça Lassa – Montpeller

35-27

5

13.10.18

HC Meshkov – Barça Lassa

21-29

6

4.11.18

Barça Lassa – Kielce

31-27

7

11.11.18

HC Vardar – Barça Lassa

26-30

8

17.11.18

Barça Lassa – HC Vardar

34-26

9

24.11.18

Kielce – Barça Lassa

36-42

10

02.12.18

Barça Lassa – HC Meshkov

41-32

11

09.02.19

Veszprém – Barça Lassa

29-26

12

17.02.19

Barça Lassa – IFK Kristianstad

43-26

13

24.02.19

Montpeller HB – Barça Lassa

28-36

14

02.03.19

Barça Lassa – Rhein-Neckar Löwen

30-25

Quarts de final (anada)

24.04.19

Nantes – Barça Lassa

25-32

Quarts de final (tornada)

04.05.19

Barça Lassa – Nantes

29-26

Semifinals

01.06.19

Barça Lassa – Vardar

27-29

3r i 4t lloc

02.06.19

Barça Lassa – Kielce

40-35

JORNADA

RESULTAT
35-34
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ESPORTS PROFESSIONALS / COPA DEL REI

Reis de Copa
El Barça Lassa d’handbol va guanyar
per sisena vegada consecutiva la Copa
del Rei i va allargar la seva hegemonia,
ja que va sumar 23 títols a la competició
del KO en tota la seva història.
Després de derrotar clarament l’Ángel
Ximénez Avia PG, el conjunt barcelonista
es va enfrontar al BM Logronyo a les semifinals, en un partit en què els homes
de Xavi Pascual es van mostrar sòlids
en defensa i encertats en atac i que van

guanyar per 28-24. Els màxims golejadors blaugrana van ser Víctor Tomás i
Aleix Gómez, amb cinc gols cadascun.
La final davant el Liberbank Conca només va tenir emoció a la primera meitat,
que va acabar 16-12. Una segona part
sublim en defensa, en la qual el Barça
sols va rebre sis gols, va guiar el conjunt
blaugrana al sisè títol de la temporada.
Víctor Tomás, amb sis gols, va ser el màxim golejador barcelonista.
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RESULTATS

JORNADA

DATA

PARTIT

Quarts de final

05.04.19

Barça Lassa – Ángel Ximénez Avia PG

39-21

Semifinal

06.04.19

Barça Lassa – BM Logronyo La Rioja

28-24

Final

07.04.19

Barça Lassa – Liberbank Conca

34-18

MEMÒRIA FC BARCELONA

RESULTAT
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Campions del món
El Barça Lassa va revalidar el títol de la
SuperGlobe aconseguit la temporada
2017/18. Després de derrotar còmodament l’Al-Najma Club de Bahrain i
el Montpeller als quarts de final i les
semifinals, respectivament, l’equip
barcelonista es va enfrontar al Füchse Berlín en la que va ser la reedició
de la final de la temporada passada.
La primera part va ser molt igualada

i va acabar amb un mínim avantatge
blaugrana per 12-13. A la segona meitat, després d’un empat a 15, el Barça,
liderat per un magnífic Möller sota els
pals, va clavar un parcial de 0-7 que va
ser decisiu. La distància va ser insalvable per als alemanys i el partit va acabar amb un 24-29 favorable al Barça
Lassa, que va assolir el quart títol en
aquesta competició.

RESULTATS

JORNADA

DATA

PARTIT

Quarts de final

16.10.18

Barça Lassa – Al-Najma

37-28

Semifinals

17.10.18

Montpeller – Barça Lassa

30-37

Final

19.10.18

Füchse Berlín – Barça Lassa

24-29

MEMÒRIA FC BARCELONA

RESULTAT
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Vuitè títol consecutiu
El Barça Lassa va allargar un any
més l’hegemonia a la Copa Asobal
en aconseguir el vuitè títol de manera consecutiva, el catorzè en la història de la secció. Els de Xavi Pascual
van superar a la semifinal l’Ademar
de Lleó per 28-21 en un partit dominat pels blaugranes, amb una gran
actuació sota els pals de Pérez de
Vargas.
A la final el conjunt barcelonista
es va imposar còmodament al Bidasoa Irun. El matx va quedar sentenciat a la primera meitat, en què els
blaugranes van dominar amb autoritat des de l’inici i en el qual van fer
un parcial de 6-1 en els primers 15
minuts, i van ampliar la diferència
fins al 18-7 del descans. A la segona meitat, el Barça Lassa va seguir
amb la mateixa intensitat i va acabar guanyant per 14 gols (37-23),
la màxima diferència en una final
d’aquesta competició.

RESULTATS

JORNADA

MEMÒRIA FC BARCELONA

DATA

PARTIT

RESULTAT

Semifinal

15.12.18

Barça Lassa – Abanca Ademar Lleó

28-21

Final

16.12.18

Bidasoa Irun – Barça Lassa

23-37

ESPORTS PROFESSIONALS / COPA ASOBAL
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MEMÒRIA FC BARCELONA

ESPORTS PROFESSIONALS / SUPERCOPA D’ESPANYA

Domini hegemònic
El segon títol de la temporada del Barça Lassa va ser la Supercopa Asobal en una final que va enfrontar el conjunt de Xavi
Pascual amb el BM Logronyo. Després d’uns primers minuts
d’igualtat, l’equip blaugrana va imposar el seu joc i va arribar
al descans amb un avantatge de cinc gols (18-13). La segona
meitat va continuar amb la mateixa tònica que la primera i el
Barça va anar ampliant el seu avantatge fins a arribar als 3527 final, en un partit en què els màxims golejadors blaugrana van ser Ariño i Mortensen, amb cinc gols cadascun. Amb
aquest triomf, el conjunt barcelonista va assolir el títol per setena vegada consecutiva, la 21a de la història.

RESULTATS

RESULTAT
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JORNADA

DATA

PARTIT

Final

02.09.18

BM Logronyo ‒ FC Barcelona Lassa

MEMÒRIA FC BARCELONA

27-35

ESPORTS PROFESSIONALS / SUPERCOPA DE CATALUNYA

Campions
per cinquè cop
consecutiu
El Barça Lassa va guanyar
amb autoritat la Supercopa
de Catalunya, el cinquè títol
de la competició de manera
consecutiva, el divuitè de la
història de la secció. Després de
derrotar el Sant Esteve Sesrovires
a la semifinal, l’equip blaugrana
es va enfrontar a la final al BM
Granollers. El partit va quedar
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sentenciat a la primera meitat, en
què l’equip blaugrana va oferir una
gran concentració i un ritme alt
combinat amb una alta efectivitat
ofensiva. El 22-8 al descans ho deia
tot. A la segona part l’avantatge es
va ampliar fins als 43-25 final, en
un partit que va tenir com a màxim
golejador el blaugrana Andersson,
amb sis dianes.

RESULTATS

JORNADA

DATA

PARTIT

RESULTAT

Semifinal

22.08.18

Sant Esteve Sesrovires ‒ FC Barcelona Lassa

21-52

Final

26.08.18

BM Granollers ‒ FC Barcelona Lassa

25-43

MEMÒRIA FC BARCELONA
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BARÇA B
CLASSIFICACIÓ FINAL

5è Divisió d’Honor Plata

El segon equip de la secció va disputar la Divisió d’Honor Plata,
segona categoria de l’handbol estatal. Conduïts a la banqueta per
Roi Sánchez, els blaugranes han estat tota la temporada a la part
alta de la taula per finalitzar en cinquè lloc, un lloc que els hauria classificat per a la fase d’ascens a la Lliga Asobal, però la seva
condició de segon equip no els permet disputar aquesta fase.
Els blaugranes, com a equip de la Segona Divisió estatal, també
van disputar la Copa del Rei però van caure, a partit únic, amb el
Bordils gironí. Una molt bona notícia ha estat que fins a sis jugadors del segon equip han jugat amb el primer equip: Jannek
Klein, Mamadou Diocou, Àlex Pascual, Juri Knorr, Jorge Pérez i
David Roca.

PLANTILLA
PORTER: Gerard Forns, Jorge Pérez, Àlex Mas
CENTRAL: Eduardo Calle, David Estepa, Juri Knorr
LATERAL: Mark-Daniel Bodor, Iosif-Andrei Buzle, Jannek Klein, Pau Oliveras, David Roca
EXTREM: Mamadou Lamine Diocou, Àlex Pascual, Oriol Blanco, Joaquim Vaillo
PIVOT: Adrià León, Ramon Suárez-Pumariega, Robert Rosell
ENTRENADOR: Roi Sánchez

JUVENIL
66

CLASSIFICACIÓ FINAL

Campió Campionat de Catalunya
2n Campionat d’Espanya

Els juvenils de Ferran Porras van dominar les dues fases de
la Lliga Catalana, i van acabar en primer lloc de les dues Lligues. En el TOP4, per decidir el campionat català, van superar
àmpliament el BM Granollers i es van proclamar campions
de Catalunya.
Al Campionat d’Espanya van demostrar un nivell excel·lent
i van arribar a la final, però no van tenir la sort de cara i van
caure per 20 a 18 davant l’Agustinos d’Alacant.

PLANTILLA
PORTER: Alex Mas, Robert Domènech, Pau Hernández
CENTRAL: Alejandro Barbeito, Héctor Fortuño
LATERAL: Dídac Duran, Pol Escoda, Oriol Zarzuela
EXTREM: Daniel Fernández, Nil Montserrat, Xavier Alférez, Guillem Pallarés, Albert Camprubí
PIVOT: Pau Peyra, Robert Rosell, Artur Parera
1A LÍNIA: Arnau Fernández i Nil Orts
ENTRENADOR: Ferran Porres

CADET A
CLASSIFICACIÓ FINAL

Campió Campionat de Catalunya
4t Campionat d’Espanya
3r MiniCopa

Els cadets de segon any, entrenats per Enric Gallego, van fer
una gran temporada a la competició catalana i van obtenir la
recompensa del màxim títol català de la categoria. Van derrotar a les semifinals el BM Granollers i van guanyar la final a
La Roca per 36 a 35.
Al Campionat d’Espanya, el Cadet A va assolir les semifinals, però aquesta vegada el BM Granollers els va superar
i van finalitzar en un meritori quart lloc, en caure davant
l’Ademar de Lleó a la final de consolació. L’equip també va
participar a la Minicopa, on va finalitzar en tercer lloc.
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PLANTILLA
PORTER: Guillem Egea, Sergi Garcia
LATERAL: Pau Lara
EXTREM: Martí Soler, Antonio López, Andreu Folqué, Arnau Puig, Marc Drescher
PIVOT: Andy Sans, Arnau Quintana, Àlex Plans, Sergio Massot
1A LÍNIA: Nèstor Ruiz, Bruno Reguart
ENTRENADOR: Enric Gallego

ESPORTS PROFESSIONALS / HANDBOL FORMATIU

CADET B
CLASSIFICACIÓ FINAL

4t Campionat de Catalunya

Els cadets de primer any van fer una temporada de mèrit.
Competint contra nois més grans, els de Jordi Jodar van classificar-se per al TOP4 català, on van acabar en quart lloc, fet
que els va permetre entrar a l’anomenada Fase de Sector que
donava accés al campionat estatal.
Tot i competir fins al final, els nois de primer any no es van
poder classificar per a la fase final del campionat estatal,
però el fet d’haver estat a punt d’aconseguir-ho demostra
que la generació creix amb pas ferm.

PLANTILLA
PORTER: Eric Lubiano, Alejandro Pérez, Aitor Martínez
CENTRAL: Pol Sánchez, Òscar Grau
LATERAL: Seka Gallart, Ivan Jerez, Ivan Cepero, Alonso Molina, Ian Barrufet, Ismael Bendres,
Xavier Masot
EXTREM: Daniel Roig, Roger Portella, Dídac Botey
PIVOT: Marcos Montiel, Ferran Prieto
ENTRENADOR: Jordi Jodar

INFANTIL A
CLASSIFICACIÓ FINAL

2n Campionat de Catalunya
Campions d’Espanya

Els infantils de segon any de l’handbol blaugrana van seguir
una línia ascendent i de millora al llarg de tots els mesos de
l’any. Es van classificar per a la Final a Quatre de la categoria
a Catalunya i van caure a la final davant els amfitrions del
Sarrià de Ter.
Una vegada classificats per al Campionat d’Espanya es
van prendre la revenja dels gironins i amb un clar 33 a 28
es van proclamar campions estatals. Els resultats i el nivell
demostrat palesen que una altra generació del formatiu de
l’handbol puja amb força, acompanyats del seu tècnic, Xavi
Romero.
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PLANTILLA
PORTER: Adrien Seguin, Marc Sans, Yanick Palacios
CENTRAL: Djordje Cikusa, Lluc Puntas, Marc Rosales
LATERAL: Aimar Bou, Ferran Villanueva, Guete Vinyes, Guillem Ruiz, Joel Juan Cuartero, Petar
Cikusa
EXTREM: Nil Filbà, Pol Roy, Roger Giner, Víctor Conesa
PIVOT: Arnau Guerrero, Jon Tricas
ENTRENADOR: Xavi Romero

INFANTIL B
CLASSIFICACIÓ FINAL

6è Lliga Catalana
3r Copa Catalana

Primera temporada dels nois de l’equip Infantil i primera demostració de la seva qualitat. Un meritori tercer lloc a la Lliga
Catalana Infantil, amb equips un any més grans, els va portar
a jugar la segona fase amb els millors equips de la categoria i
es van situar en un gran sisè lloc.
A la Copa Catalana, els nois entrenats per Àlex Barbeito
van acabar en tercer lloc i amb un gran futur per endavant,
com ho han estat demostrant al llarg de la temporada.

PLANTILLA
PORTER: Ivan Ríos, Alejandro Fernández
CENTRAL: Eric Barbeito, Pere García
EXTREM: Guillem Muñoz, Jan Blas, Patrick Fidalgo, Marc Farré
PIVOT: Héctor Grau, David Tvrdy
1A LÍNIA: Álex Ugalde, Quim Rocas, Pol Chaves, Guido Bayo, Diego González, Roger Auladell,
Albert Orts, Marc Valtueña
ENTRENADOR: Álex Barbeito
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FC BARCELONA
Plantilla
Temporada
2018/19

EDUARD
CASTRO
ENTRENADOR

68

EQUIP TÈCNIC
SEGON ENTRENADOR

JORDI ROCA

PREPARADOR FÍSIC

DANI FERNÁNDEZ

EQUIP MÈDIC
DOCTOR

DAVID DOMÍNGUEZ

FISIOTERAPEUTA

VICENÇ RIZO

AUXILIARS
DELEGAT

RAMON PERALTA

MATERIAL

ALBERT ROIG

AITOR
EGURROLA

MARC
GUAL

MATÍAS
PASCUAL

PORTER

MIG

DEFENSA

1

3

4

24.06.80 - BARCELONA

07.12.89 - SAN JUAN (ARGENTINA)

SERGI
PANADERO

SERGIO
FERNÁNDEZ

NIL
ROCA

MIG

PORTER

DEFENSA

9

10

24

26.04.82 - VIC (BARCELONA)
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13.12.80 - SANT SADURNÍ D’ANOIA (BARCELONA)

25.02.85 - CALVIÀ (MALLORCA)

28.09.97- ARENYS DE MUNT (BARCELONA)

LLIGA

COPA
DEL REI

COPA
INTERCONTIENTAL

COPA
CONTINENTAL

LLIGA
CATALANA
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PABLO
ÁLVAREZ
DAVANTER

7
30.09.86 - SAN JUAN (ARGENTINA)

IGNACIO
ALABART
MIG

33
09.04.96 - LA CORUNYA

PAU
BARGALLÓ

ALTES

DAVANTER

8

NIL ROCA
NOIA FREIXENET
(TORNA DE CESSIÓ)

JOÃO RODRIGUES
SL BENFICA

11.01.94 - SANT SADURNÍ D’ANOIA (BARCELONA)

JOAO
RODRIGUES
DAVANTER
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BAIXES
LUCAS ORDÓÑEZ
SL BENFICA

XAVIER BARROSO
OLIVEIRENSE

15.07.90-OEIRAS (PORTUGAL)
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ESPORTS PROFESSIONALS / OK LLIGA

Campions
fent història en no
perdre cap partit!

70

El Barça Lassa va tornar a guanyar la
Lliga, la sisena consecutiva, i es va convertir en el primer equip a la història
de la competició que va acabar sense
perdre cap partit. Cap equip no havia
finalitzat invicte en l’anomenada OK
Lliga (des del 2002/03), l’antiga Divisió
d’Honor (des del 1969/70), i l’antiga Lliga Nacional (des del 1965/66). Els d’Edu
Castro van assolir una fita històrica
amb un balanç espectacular de 27 victòries i tres empats.
El campionat va començar amb una
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gran victòria a la pista del Liceo per
4-5, que va anar seguit d’una ratxa
d’onze triomfs i tres empats a la fi de
la primera volta. La segona volta va ser
immillorable, ja que van guanyar tots
els partits. El títol es va guanyar matemàticament quan faltaven quatre
jornades per al final. El conjunt barcelonista va derrotar l’Igualada per 1-5,
amb gols d’Ignacio Alabart (3), João
Rodrigues i Pau Bargalló i va certificar
el títol que comportava la 30a Lliga en
la història de la secció.

ESPORTS PROFESSIONALS / OK LLIGA

RESULTATS

JORNADA

DATA

PARTIT

1

22.09.18

HC Liceo – Barça Lassa

RESULTAT

2

05.10.18

Barça Lassa – CP Voltregà

5-2

3

09.10.18

Barça Lassa – CH Caldes

5-0

4

13.10.18

M. Vendrell – Barça Lassa

1-5

5

23.10.18

Barça Lassa – Sant Cugat

9-3

6

28.10.10

CP Calafell – Barça Lassa

1-6

7

03.11.18

Barça Lassa – CP Vic

5-0

8

10.11.18

CE Noia – Barça Lassa

2-2

9

21.11.18

Barça Lassa – Citylift Girona

3-0

10

24.11.18

Pas Alcoi – Barça Lassa

1-6

11

05.12.18

Barça Lassa – Igualada HV

7-2

12

08.12.18

CH Lloret – Barça Lassa

1-3

13

08.01.19

Barça Lassa – ICG Lleida

3-3

14

22.12.18

Reus Deportiu – Barça Lassa

4-4

15

12.01.19

Barça Lassa – CP Alcobendas

12-0

17

22.01.19

Barça Lassa – HC Liceo

6-2

18

29.01.19

CH Caldes – Barça Lassa

0-4

19

02.02.19

CP Voltregà – Barça Lassa

2-3

20

09.02.19

Barça Lassa – M. Vendrell

4-0

21

16.02.19

Sant Cugat – Barça Lassa

3-7

22

03.03.19

Barça Lassa – CP Calafell

7-0

23

12.03.19

CP Vic – Barça Lassa

1-2

24

16.03.19

Barça Lassa – CE Noia

2-1

16*

30.03.19

Citylift Girona – Barça Lassa

2-3

25

13.04.19

Barça Lassa – Pas Alcoi

11-4

26

26.04.19

Igualada HC – Barça Lassa

1-5

27

05.05.19

Barça Lassa – CH Lloret

11-2

28

19.05.19

ICG Lleida – Barça Lassa

4-9

29

25.05.19

Barça Lassa – Reus Deportiu

2-0

30

01.06.19

CP Alcobendas – Barça Lassa

2-5

4-5
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ESPORTS PROFESSIONALS / LLIGA EUROPEA
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Els penals barren
el pas a la final
El Barça Lassa no va poder revalidar el
títol europeu de la temporada 2017/18
en caure a les semifinals contra el Porto. L’equip blaugrana va acabar la fase
de grups en primera posició i tan sols
va perdre un dels sis partits disputats.
Als quarts de final, el conjunt barcelonista va topar amb el Noia Freixenet.
Els homes d’Edu Castro es van imposar
a l’anada en un duel molt igualat (3-4).
A la tornada, el Barça va certificar el seu
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pas a la Final Four amb un contundent
triomf per 7 a 0.
La semifinal contra el Porto va ser un
duel molt igualat. El Barça Lassa es va
avançar en el marcador amb un gol de
Matias Pascual, però al segon temps
l’equip portuguès igualava el matx,
que va acabar amb empat a un. A la
pròrroga el marcador no es va moure
i la loteria dels penals va fer decantar
l’eliminatòria per al conjunt portuguès.

ESPORTS PROFESSIONALS / LLIGA EUROPEA

RESULTATS

JORNADA

DATA

PARTIT

RESULTAT

1

21.10.18

Barça Lassa - Follonica

9-2

2

17.11.18

HC Quevert - Barça Lassa

2-6

3

01.12.18

Oliveirense - Barça Lassa

4-2

4

19.01.18

Barça Lassa - Oliveirense

7-6

5

16.02.19

Follonica - Barça Lassa

0-4

6

09.03.19

Barça Lassa - HC Quevert

7-2

Quarts de final (anada)

23.03.19

Noia Freixenet - Barça Lassa

3-4

Quarts de final (tornada)

06.04.19

Barça Lassa - Noia Freixenet

Semifinals

11.05.19

Barça Lassa - Porto

7-0
1-1(pp)
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ESPORTS PROFESSIONALS / COPA DEL REI

La quarta
consecutiva

74

El Barça Lassa d’hoquei patins va aconseguir la Copa del Rei i va assolir, així,
per primer cop a la història de la secció, quatre títols consecutius en aquest
torneig, després de guanyar també
les edicions del 2016, 2017 i 2018. Als
quarts de final, els d’Edu Castro es van
imposar al Noia Freixenet (4-2) amb
dos gols de Nil Roca (2), João Rodrigues
i Pablo Álvarez. A la semifinal contra el
Caldes els porters de tots dos equips
van ser els grans protagonistes amb
les seves aturades contínues, però els
blaugranes van estar més encertats i
es van imposar per 1 a 2, amb gols de
Pablo Álvarez i João Rodrigues.

La final entre Barça i Liceo era una
reedició de la viscuda la temporada anterior. Després d’una primera
part molt equilibrada i que va acabar
sense gols, el partit es va acabar decidint al segon temps. Pau Bargalló
va inaugurar el marcador a l’inici de
la represa i, poc després, Marc Gual
establia el 2-0. João Rodrigues, MVP
del torneig, va marcar el 3-0 de penal
i Pablo Álvarez va arrodonir el triomf
amb el 4-0. A les acaballes del partit,
el conjunt gallec va fer el gol de l’honor i amb el 4-1 final el Barça Lassa va
guanyar la 23a Copa de la història de
la secció.

RESULTATS

JORNADA

DATA

PARTIT

Quarts de final

22.02.19

FC Barcelona Lassa – CE Noia Freixenet

Semifinal

23.02.19

Recam Làser CH Caldes – FC Barcelona Lassa

1-2

Final

24.02.19

HC Liceo – FC Barcelona Lassa

1-4
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RESULTAT
4-2

ESPORTS PROFESSIONALS / COPA DEL REI
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ESPORTS PROFESSIONALS / COPA INTERCONTINENTAL

76

Campions del món!
El Barça Lassa es va proclamar
campió de la Copa Intercontinental d’hoquei patins per cinquena
vegada a la història, i va tancar així
un any 2018 atapeït d’èxits. A les
semifinals, el conjunt barcelonista va derrotar l’equip local per un
contundent 7-2 al mític estadi Aldo
Cantoni, amb tres gols de João
Rodrigues, dos de Bargalló i un de
Pablo Álvarez i de Sergi Panadero.
La final va ser un duel frenètic,
amb canvis continus al marcador
i lluitat fins al darrer minut. Panadero avançava els blaugranes en
el minut 3 en executar un penal

amb un xut de cullera. Pocs minuts després, els portuguesos
aconseguien capgirar l’electrònic,
però, gràcies a una bona jugada
individual de Pablo Álvarez es va
aconseguir l’empat abans del descans. A la represa, els d’Edu Castro
van poder respondre a cada gol
del Porto fins a situar-se amb un
4-4 que va conduir el partit a la
pròrroga. En aquest temps el marcador no es va moure fins que,
quan ja s’ensumaven els penals,
Pablo Álvarez va marcar un miraculós gol que representava el títol
de millor equip del món.

RESULTATS

JORNADA

DATA

PARTIT

Semifinal

15.12.18

Barça Lassa ‒ Concepción Patín Club

7-2

Final

17.12.18

FC Porto ‒ Barça Lassa

4-5
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RESULTAT

ESPORTS PROFESSIONALS /COPA CONTINENTAL

Campions en una final
decidida als penals
El Barça Lassa va guanyar la
Copa Continental, que aquesta
temporada 2018/19 estrenava
format amb la participació de
quatre equips. A les semifinals,
l’equip blaugrana va derrotar el
Barcelos per 6-2, amb gols de
Pablo Álvarez, João Rodrigues
(2), Alabart, Bargalló i Gual. A la
final esperava el Porto, que en
l’altra semifinal havia derrotat el

Lleida. El partit va ser molt igualat des de l’inici i va acabar amb
un 3 a 3, amb gols d’Alabart, Pablo Álvarez i Gual. A la pròrroga
el marcador no es va moure i el
títol es va decidir als penals, on
el Barça va estar més encertat i
va guanyar per 3-2. Aquest títol
comportava la 18a Copa Continental i el 120è de la història de
la secció.

RESULTATS

JORNADA

DATA

PARTIT

Semifinal

29.09.18

FC Barcelona Lassa ‒ Barcelos

Final

30.09.18

Porto ‒ FC Barcelona Lassa

RESULTAT
6-2
3-3 (2-3)
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ESPORTS PROFESSIONALS / SUPERCOPA D’ESPANYA

78

El títol s’escapa
a l’últim sospir
El Barça Lassa no va poder revalidar el títol de la Supercopa
d’Espanya assolit la temporada
2017/18. Després de derrotar a
la semifinal el Noia per 3-2, amb
dos gols de Bargalló i un d’Alabart, els d’Edu Castro es van enfrontar a la final al Liceo. El partit
va començar amb un gol inicial
de Panadero als tres minuts i
l’equip blaugrana va tenir diverses oportunitats per augmentar
l’avantatge, però va ser l’exbarcelonista Edu Llamas qui va igualar

l’electrònic a tres minuts del descans. A la segona part, el conjunt
gallec va capgirar el marcador
amb un gol de Marc Coy i després Matias Pascual aconseguia
l’empat en el minut 43 amb un
gran llançament des de la frontal
de l’àrea. Amb l’empat tots dos
equips van gaudir d’ocasions per
avançar-se, però tot just deu segons abans que s’acabés el partit,
Carlo Di Benedetto va establir el
3-2 definitiu que donava el títol
als gallecs.

RESULTATS

JORNADA

DATA

PARTIT

Semifinal

15.09.18

Barça Lassa – CE Noia

3-2

Final

16.09.18

Barça Lassa – HC Liceo

2-3
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RESULTAT

ESPORTS PROFESSIONALS /LLIGA CATALANA

Un títol que
no es guanyava
des del 1998
L’equip d’hoquei patins va guanyar la Lliga Catalana, un títol
que no aconseguia des del 1998,
atès que aquesta competició
va estar molts anys sense celebrar-se –no es va disputar entre
el 1999 i el 2015– i l’equip blaugrana no havia arribat a la final
en els darrers anys. El Barça va
superar el CH Caldes i el Moritz

Vendrell a la fase de grups, i el
Calafell i el Girona als quarts de
final i semifinals, respectivament. El rival a la final va ser el
Lleida Llista Blava. Va ser un partit molt igualat que no es va decidir fins a la pròrroga, en la qual
un gol de Pau Bargalló, en transformar una falta directa, va donar la victòria als barcelonistes.

RESULTATS

JORNADA

DATA

PARTIT

RESULTAT

Fase de grups

24.08.18

Barça Lassa – CH Caldes

4-0

Fase de grups

01.09.18

Barça Lassa – M. Vendrell

5-1

Quarts de final

03.09.18

Barça Lassa – CP Calafell

7-1

Semifinal

10.09.18

Barça Lassa – Citylift Girona

4-1

Final

11.09.18

Barça Lassa – ICG Lleida

1-0
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ESPORTS PROFESSIONALS / HOQUEI PATINS FORMATIU

BARÇA B
CLASSIFICACIÓ FINAL

11è OK Lliga Plata

Aquesta temporada 2018/19 el segon equip de la base d’hoquei patins va retornar a l’OK Lliga Plata, segona categoria de
l’hoquei patins estatal, i va finalitzar en un meritori onzè lloc.
L’esperit de l’equip era, sobre una base molt àmplia de jugadors de categoria júnior i juvenil, donar oportunitats als joves
per disputar aquesta categoria. Entrenats per Iván Sanz, van
competir i guanyar experiència en l’elit, i jugadors com Joseph o Miguélez van veure recompensat el seu esforç amb
convocatòries amb el primer equip.

PLANTILLA
PORTER: Martí Almerich, Alejandro Xano Edo, Marc Hernández, Arnau López
DEFENSA: Aleix Ordoñez de la Mata, Manel Hernández, Lluc Vilà, Jordi Badia, Jordi Trepat
MIG: Antonio Chino Miguélez, Sergi García, Ferran Garcia
DAVANTER: Martí Gabarró, Kyllian Gil, Oriol Llenas, Jordi Xuri Mateos, Miquel Miki Grau, Alex
Joseph, Marc González
ENTRENADOR: Iván Sanz

BARÇA C
80

CLASSIFICACIÓ FINAL

Ascens Nacional Catalana

El Barça C, compost per aquest ampli estol de jugadors júnior i juvenils que combinen les convocatòries del B i del C,
ha assolit l’ascens a la Nacional Catalana. Els joves entrenats
per Sergio Iglesias es van emportar l’eliminatòria final d’ascens davant el CP Roda de Ter i van aconseguir l’ascens. Amb
aquesta nova categoria, el Barça d’hoquei patins té els tres
equips de categoria sènior a les tres màximes competicions
estatals. A més, el Barça C va disputar la Copa de la Lliga de
1a Catalana, on va caure a semifinals davant el Voltregà.

PLANTILLA
PORTER: Martí Almerich, Alejandro Xano Edo, Marc Hernández, Arnau López
DEFENSA: Aleix Ordoñez de la Mata, Manel Hernández, Lluc Vilà, Jordi Badia, Jordi Trepat
MIG: Antonio Chino Miguélez, Sergi García, Ferran Garcia
DAVANTER: Martí Gabarró, Kyllian Gil, Oriol Llenas, Jordi Xuri Mateos, Miquel Miki Grau, Alex
Joseph, Marc González
ENTRENADOR: Keko Iglesias

JÚNIOR
CLASSIFICACIÓ FINAL

2n Campionat de Catalunya
2n Campionat d’Espanya

Els júniors entrenats per Iván Sanz van assolir el primer
lloc de la Lliga regular catalana i van disputar la fase final
de Catalunya on van caure, per faltes directes, davant el CP
Manlleu. Amb la classificació per al Campionat d’Espanya a
la butxaca, els blaugranes van anar superant rondes i van
tornar a trobar els osonencs a la final; el resultat va ser favorable als de Manlleu per 1 a 3.

PLANTILLA
PORTER: Alejandro Xano Edo, Marc Hernández, Arnau López
DEFENSA: Lluc Vilà, Jordi Badia, Jordi Trepat
MIG: Ferran Garcia
DAVANTER: Miquel ‘Miki’ Grau, Alex Joseph, Marc González
ENTRENADOR: Iván Sanz
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JUVENIL
CLASSIFICACIÓ FINAL

3r Campionat de Catalunya

L’equip juvenil blaugrana va estar a punt de disputar el campionat estatal. A la fase final del Campionat de Catalunya va
acabar en tercer lloc, posició que no li va permetre accedir
a la fase final espanyola. Els juvenils entrenats per Sergio
Iglesias han estat la base del júnior i dels dos equips sèniors,
el Barça B i el Barça C, i aquesta temporada ha estat la base
d’aprenentatge per poder continuar ascendint dins l’estructura de la secció.

PLANTILLA
PORTER: Martí Almerich
DEFENSA: Aleix Ordoñez de la Mata, Manel Hernández
MIG: Sergi García
DAVANTER: Martí Gabarró, Kyllian Gil, Oriol Llenas, Jordi Xuri Mateos
ENTRENADOR: Keko Iglesias

INFANTIL
CLASSIFICACIÓ FINAL

Campions de Catalunya
3r Campionat d’Espanya
Campions MiniCopa

Temporada d’èxit de l’equip Infantil blaugrana, entrenat per
Guillem Pérez, que va assolir el Campionat de Catalunya a
Mollerussa en una final vibrant en què va superar per 3 a 1,
en les faltes directes, el CP Manlleu. Al Campionat d’Espanya, tot i fer una primera fase excel·lent, els blaugranes van
perdre a les semifinals davant l’Alcobendas i van obtenir un
meritori tercer lloc. L’equip barcelonista també va guanyar la
Minicopa derrotant l’Igualada a la final i ja suma tres títols en
les tres edicions jugades.
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PLANTILLA
PORTER: Arnau Martínez, Pau García
DEFENSA: Joan Pascual, Joel Navarro
MIG: Oriol Sebrià Jené, Marc Sapiña
DAVANTER: Carles Aguilera, Guillem Belarte, Gaby Cairo, Jan Munné
ENTRENADOR: Guillem Pérez

ALEVÍ
CLASSIFICACIÓ FINAL

4t Campionat de Catalunya

Els més menuts de la secció van completar una bona temporada, amb els seus primers anys com a blaugranes. Més enllà
dels resultats esportius, amb jugadors més joves l’objectiu és
l’aprenentatge i l’adaptació al que significa jugar al Barça i la
millora de les seves capacitats esportives i humanes. En el
vessant esportiu, els de Guillem Pérez es van classificar per
a la fase final del Campionat de Catalunya, on van acabar en
quart lloc.

PLANTILLA
PORTER: Edu Jurado Morales, David Albacete
DEFENSA: Pablo Rodríguez
MIG: Albert Amores, Jan Curtiellas, Àlex Ortigosa
DAVANTER: Lucas Alemany, Oriol Añols, Miquel Escala, Nico Torres
ENTRENADOR: Guillem Pérez
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FC BARCELONA
Plantilla Temporada 2018/19
ANDREU
PLAZA
ENTRENADOR

EQUIP TÈCNIC
SEGON ENTRENADOR

MIGUEL ANDRÉS

PREPARADOR FÍSIC

EQUIP MÈDIC
DOCTOR

CARLES MIÑARRO

FISIOTERAPEUTA

JORDI ILLA

MARTA SAULA

RECUPERADOR

AUXILIARS
DELEGAT

EDUARD MARTÍNEZ

JULIO GARCIA

MATERIAL

JAVIER FERNÁNDEZ
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JESÚS NAZARET
AICARDO

ROGER
SERRANO

LÉO SANTANA
DA SILVA

ALA TANCA

ALA

ALA

2

4

5

04.12.88 - CADIS

27.03.88 - JUIZ DE FORA (BRASIL)

ADOLFO
FERNÁNDEZ DÍAZ

SERGIO
LOZANO

MARIO RIVILLOS
PLAZA

ALA PIVOT

ALA TANCA

ALA

8

9

10

19.05.93 - SANTA COLOMA DE GR. (BARCELONA)

09.11.88 - MADRID

J. A. FERNÁNDEZ
(JOSELITO)

ARTHUR GUILHERME
DE SOUZA

DÍDAC
PLANA

ALA

ALA

13

17

PORTER

01.03.91 - CADIS
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15.01.91 - BARCELONA

16.05.94 - UBERLÀNDIA (BRASIL)

13.12.89 - TORREJÓN DE ARDOZ (MADRID)

21
25.05.90 - BARCELONA

LLIGA

ANTONIO MANUEL
SÁNCHEZ (BOYIS)

DYEGO ENRIQUE
ZUFFO

TANCA

ALA

6

7

26.12.89 - DOÑA MENCÍA (CÒRDOVA)

05.08.89 - PALMITOS (BRASIL)

COPA DEL REI

COPA D’ESPANYA

COPA
CATALUNYA
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ALTES
ANTONIO MANUEL SÁNCHEZ (BOYIS)
JAÉN PARAÍSO INTERIOR
ARTHUR GUILHERME DE SOUZA
MAGNUS FUTSAL
DÍDAC PLANA

CARLOS VAGNER
(FERRAO)

JUANJO
ANGOSTO

PIVOT

PORTER

11

12

29.10.90 - CHAPECÓ (BRASIL)

JAÉN PARAÍSO INTERIOR
MARCENIO RIBEIRO DA SILVA*
UGRA YUGORSK
*Alta el 9 de gener del 2019

19.08.85 - MÚRCIA

BAIXES
ADRIÁN ORTEGO
LÓPEZ

MARCENIO
RIBEIRO DA SILVA

ALA TANCA

ALA

24
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23.03.94 - MADRID

05.10.87 -CAMPO GRANDE (BRASIL)

PACO SEDANO
RETIRAT
MARC TOLRÀ
BENFICA
JOAO BATISTA
PALMA FUTSAL
RAFA LÓPEZ EXPÓSITO
JAÉN PARAÍSO INTERIOR
MIQUEL FEIXAS
CATGAS ENERGIA
ADRIÁN ORTEGO*
CA OSASUNA MAGNA
*Baixa el 2 de gener del 2019
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Campions sis
anys després per
arrodonir el triplet!
Després de sis anys, el Barça Lassa va
guanyar de nou el títol de Lliga tancant
una temporada de somni amb la conquesta del quart triplet de la història
de la secció en assolir també la Copa
del Rei i la Copa d’Espanya. A la Lliga
regular, els blaugranes van acabar líders de la competició amb un balanç
de 21 victòries, 4 empats i 5 derrotes, i
van aconseguir cinc punts més que el
segon classificat, ElPozo Múrcia.
Als quarts de final, el Barça va capgirar una eliminatòria que se li va posar
en contra i va derrotar el Llevant UD FS
per dues victòries a una. A semifinals
també va tocar patir fins al darrer sospir
contra el Palma Futsal, però els d’Andreu Plaza van aconseguir el pas a la fi-

MEMÒRIA FC BARCELONA

nal amb un triomf als penals en el tercer
i últim partit de l’eliminatòria.
La final del play-off tampoc no es
va decidir fins al darrer matx. Després
d’una clara victòria barcelonista en el
primer partit, els murcians van reaccionar i es van endur el segon duel a la
pròrroga recuperant el factor pista a
favor. En el tercer, ElPozo va guanyar
als penals, però en el quart el conjunt
barcelonista va salvar el match ball
amb una brillant victòria per 3-7. En el
cinquè i definitiu partit, en un Palau ple
a vessar, un gol d’Esquerdinha a la primera part i un doblet de Sergio Lozano
a la segona van donar el triomf davant
d’un conjunt murcià que va lluitar fins
al final.

ESPORTS PROFESSIONALS / LLIGA

RESULTATS

JORNADA

DATA

PARTIT

RESULTAT

1

14.09.18

Barça Lassa - Ribera Navarra

6-2

2

21.09.18

Barça Lassa - Saragossa

6-3

3

28.09.18

Barça Lassa - Segòvia

7-1

4

16.10.18

Llevant - Barça Lassa

2-3

5

12.10.18

Barça Lassa - Peníscola

1-2

6

20.10.18

Jaén - Barça Lassa

1-7

7

27.10.18

Barça Lassa - ElPozo Múrcia

3-3

8

03.11.18

Cartagena - Barça Lassa

5-5

9

10.11.18

Barça Lassa - Palma Futsal

8-1

10

06.11.18

O Parrulo - Barça Lassa

2-5

11

24.11.18

Barça Lassa - Santa Coloma

2-3

12

27.11.18

Antequera - Barça Lassa

1-5

13

01.12.18

Barça Lassa - Osasuna Magna

3-2

14

09.12.18

FS Valdepeñas - Barça Lassa

2-9

15

15.12.18

Barça Lassa - Inter Movistar

4-4

16

22.12.18

Ribera Navarra - Barça Lassa

2-3

17

04.01.18

Saragossa - Barça Lassa

2-6

18

12.01.19

Segòvia - Barça Lassa

2-5

19

18.01.19

Barça Lassa - Llevant UD

4-2

20

27.01.19

Peníscola - Barça Lassa

0-1

21

10.02.19

Barça Lassa - Jaén

4-2

22

16.02.19

ElPozo Múrcia - Barça Lassa

5-5

23

23.02.19

Barça Lassa - Cartagena

4-5

24

09.03.19

Palma Futsal - Barça Lassa

3-2

25

15.03.19

Barça Lassa - O Parrulo

6-0

26

24.03.19

Santa Coloma - Barça Lassa

2-3

27

29.03.19

Barça Lassa - Antequera

8-1

28

06.04.19

Osasuna Magna - Barça Lassa

3-2

29

19.04.19

Barça Lassa - FS Valdepeñas

5-1

30

02.04.19

Inter Movistar - Barça Lassa

1-2

RESULTAT

RESULTATS

JORNADA

DATA

PARTIT

Play-off - Quarts de final. Primer partit

10-05-19

Llevant UD - Barça Lassa

5-3

Play-off - Quarts de final. Segon partit

17-05-19

Barça Lassa - Llevant UD

5-1

Play-off - Quarts de final. Tercer partit

19-05-19

Barça Lassa - Llevant UD

5-1

Play-off – Semifinal. Primer partit

24-05-19

Barça Lassa - Palma Futsal

2(p.p.)-2

Play-off – Semifinal. Segon partit

31-05-19

Palma Futsal – Barça Lassa

3-1

Play-off – Semifinal. Tercer partit

03-06-19

Barça Lassa - Palma Futsal

1(pp)-1

Play-off - Final Primer partit

08-06-19

Barça Lassa – ElPozo Múrcia

7-2

Play-off - Final Segon partit

11-06-19

Barça Lassa – ElPozo Múrcia

2-3

Play-off - Final Tercer partit

15-06-19

ElPozo Múrcia – Barça Lassa

3 (p.p.)-3

Play-off – Final Quart partit

17-06-19

ElPozo Múrcia – Barça Lassa

3-7

Play-off – Final Cinquè partit

22-06-19

Barça Lassa – ElPozo Múrcia

3-2
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La final s’escapa
davant l’amfitrió

86

El Barça Lassa va arribar a la Final Four
de la màxima competició europea, però
va caure eliminat a les semifinals. A la
primera fase de la Main Round, el conjunt blaugrana, amb dues victòries i un
empat, va assolir la segona plaça i va
disputar la ronda Elite, que es va celebrar al Palau Blaugrana. En aquesta
fase, l’equip barcelonista va aconseguir
tres victòries en els tres partits disputats
i va arribar a la sisena Final Four de la
història de la secció.
El rival de la semifinal va ser el Kairat,
amfitrió de la competició. En el primer
temps els homes d’Andreu Plaza van

tenir diverses oportunitats per inaugurar el marcador, però la manca d’encert
i dues pilotes al pal van impossibilitar
els gols blaugrana. A l’inici de la segona meitat, el Kairat va avançar-se en el
marcador amb dos gols i el Barça va haver d’anar a remolc. Tot i intentar-ho en
diverses ocasions, el conjunt barcelonista no va aconseguir retallar distàncies
i ja amb el porter-jugador va arribar el
0-3 i la sentència. En els darrers dos minuts va haver-hi un festival de gols que
van deixar el marcador 2 a 5. En el partit
per al tercer i quart lloc el Barça Lassa va
derrotar l’Inter per 1-3.

RESULTATS

JORNADA

DATA

PARTIT

Fase de Grups

03.10.18

Barça Lassa – Kremlin

Fase de Grups

04.10.18

Benfica – Barça Lassa

1-1

Fase de Grups

06.10.18

Barça Lassa – Halle-Gooik

7-3

Elite Round

15.11.18

Barça Lassa – KMF Ekonomac Kragujevac

6-1

Elite Round

16.11.18

Barça Lassa – Futsal Rekord

3-1

Elite Round

18.11.18

Ugra Yugorsk – Barça Lassa

0-2

Semifinal

26.04.19

Barça Lassa – Kairat Almati

2-5

3r i 4t lloc

28.04.19

Movistar Inter – Barça Lassa

1-3
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RESULTAT
4-2
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Campions per segon
any consecutiu!
L’equip blaugrana de futbol sala es va
proclamar per segon any consecutiu
campió de la Copa del Rei. En la primera eliminatòria de vuitens, els blaugranes van superar el Peníscola i en
uns emocionants quarts de final es van
imposar a la pista d’El Pozo Múrcia a la
tanda de penals, després que el partit
acabés empatat a dos.
El partit de semifinals contra l’Inter
Movistar va ser molt disputat i va tenir
com a protagonista el porter Dídac Plana,
que va fer una gran exhibició. Un doblet

de Ferrao en la primera meitat i els gols
d’Adolfo, Esquerdinha i Lozano, a la segona, van portar els homes d’Andreu Plaza
a disputar la final (4-5).
La final contra el Jaén va ser una reedició de la jugada a la temporada 2017/18.
Tot i que els andalusos es van situar amb
un 2-0 favorable, una magnífica reacció
de l’equip barcelonista a la segona part,
amb gols de Boyis, Ferrao (2), Marcenio i
Adolfo, va permetre capgirar el marcador
i assolir el sisè títol de la secció en aquesta competició.
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RESULTATS

JORNADA

DATA

PARTIT

Vuitens de final

12.12.18

Peníscola RehabMedic – Barça lassa

Quarts de final

23.01.19

ElPozo Múrcia – Barça Lassa

2-2 (pp)

Semifinals

04.05.19

Movistar Inter – Barça Lassa

4-5

Final

05.05.19

Barça Lassa – Jaén Paraíso Interior

5-2
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RESULTAT
1-5
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Punt final a sis
anys de sequera
El Barça Lassa va tornar a conquerir la Copa d’Espanya, disputada a València, després de sis anys
de sequera en la competició. Amb
aquest triomf el Barça va sumar el
quart títol en aquest torneig.
Als quarts de final, l’equip barcelonista va derrotar el campió de
l’edició anterior, el Jaén Paraíso Interior, per 3-0 amb gols de Ferrao,
Sergio Lozano i Marcenio al darrer
minut del duel. A les semifinals
davant l’Osasuna Magna, el conjunt d’Andreu Plaza va dominar el

partit i va acabar guanyant per 3 a
1 amb dues dianes d’Adolfo i una
de Ferrao. La final entre el Barça
Lassa i el Pozo Múrcia va ser d’allò
més emocionant, en un duel en
què els blaugranes van topar cinc
vegades amb els pals. En el minut
13 arribava el primer gol del duel
amb una gran acció de Ferrao,
MVP del torneig, però a la represa
Pito igualava el matx. En el minut
30, Marcenio va marcar el 2-1 amb
un xut potent, resultat amb què es
va arribar al final.

RESULTATS

JORNADA

DATA

PARTIT

Quarts de final

01.03.19

FC Barcelona Lassa – Jaén Paraíso Interior

3-0

Semifinals

02.03.19

Osasuna Magna – Barça Lassa

1-3

Final

03.03.19

ElPozo Múrcia – Barça Lassa

1-2
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La desena
de la història
El Barça Lassa de futbol sala va
guanyar la sisena Copa Catalunya consecutiva, la desena de la
història. Després de derrotar a les
semifinals l’AE Penya Esplugues
per 7-3, l’equip blaugrana va vèncer a la final l’Industrias Santa

Coloma per 4-1. Tot i que el conjunt colomenc es va avançar en el
marcador, l’equip d’Andreu Plaza
va saber reaccionar i dos gols de
Ferrao, un d’Aicardo i un altre de
Roger Serrano van fer decantar la
victòria i el títol per als blaugranes.

RESULTATS

JORNADA

DATA

PARTIT

RESULTAT

Semifinals

07.09.18

Barça Lassa – AE Penya Esplugues

7-3

Final

09.09.18

Barça Lassa – Industrias Santa Coloma

4-1
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BARÇA B
CLASSIFICACIÓ FINAL

5è Segona Divisió LNFS

Els joves entrenats per Xavi Closas van mantenir el nivell
competitiu mostrat a les darreres temporades. A la temporada 2018/19 van estar sempre a la part alta de la taula i van
acabar en un meritori cinquè lloc a la Segona Divisió de l’LNFS, segona categoria del futbol sala estatal.
A més, la feina desenvolupada va tenir reconeixement internacional. El segon equip va ser convidat a jugar un torneig de pretemporada a Polònia, torneig en què la presència
blaugrana està sent habitual en els darrers anys i van participar en el Mundial U20 de Clubs que va tenir lloc a Foz do
Iguaçu (Brasil), al final de la temporada.

PLANTILLA
PORTER: S. Sahuquillo, À. Lluch
ALA-TANCA: J. Sancho, Hugo Alonso, Nil
ALA: Khalid, Daniel, Roberto, Juan Fran, Pau R., Rufino
ALA-PIVOT: Juan José
ENTRENADOR: Xavi Closas

JUVENIL
92

CLASSIFICACIÓ FINAL

Campió de Lliga
2n Classificat Campionat d’Espanya
2n Classificat Copa Catalunya

Els blaugranes van disputar el grup 5 de la Divisió d’Honor
de la seva categoria. A la Lliga regular es van proclamar campions amb autoritat amb 16 punts per sobre del segon classificat. Els de Pep Ruiz també es van classificar per a la Final
a Quatre. A la final de la competició no van poder guanyar el
títol, ja que van perdre per 1 a 2 davant ElPozo.
A la Copa Catalunya Juvenil, els blaugranes van arribar a la
final, on es van veure superats per 3 a 2 davant el Les Corts.
Durant les dates de Nadal, el Juvenil també va jugar el prestigiós Torneig World Futsal Cup, on va caure a la final davant
el Corinthians brasiler.

PLANTILLA
PORTERS: À. Royo, E. Navarro
ALA-TANCA: Marc Anton, Ortas, Alejandro, Dani
ALA: David Peña, Garcia, Christian, Aniol, V. Pérez, Adrià
ALA-PIVOT: Povill, Nico
ENTRENADOR: Pep

CADET
CLASSIFICACIÓ FINAL

Campió de Lliga
2n Classificat Campionat d’Espanya
Campió Copa Catalunya

Els cadets blaugrana també es van proclamar campions de
la Lliga de Divisió d’Honor catalana amb tota superioritat. Els
nois entrenats per Martí Graells van dominar la competició
catalana des de la primera jornada. Amb el títol català a la
butxaca, els barcelonistes van jugar la fase final del campionat estatal i es van plantar a la final davant ElPozo, en què no
van poder obtenir el títol en perdre per 1 a 0.
La Copa Catalunya Cadet va tenir color blaugrana. El Barça
es va mostrar molt superior en les diverses eliminatòries per
acabar aixecant el trofeu a Martorell, en superar per 8 a 0 el
Les Corts. A la World Futsal Cup, els cadets van ser segons en
perdre a la final davant el Rio de Janeiro FS.
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PLANTILLA
PORTER: Òscar, Pau
ALA-TANCA: Toni, Sergi, Arnau
ALA: Martí, Roger, Paterna, Tapias, Javi, Puigvert, Dani
ALA-PIVOT: Jorge
ENTRENADOR: Martí Graells

ESPORTS PROFESSIONALS / FUTBOL SALA FORMATIU

INFANTIL
CLASSIFICACIÓ FINAL

Campió de Lliga
Campió Copa Catalunya
Campió MiniCopa

Els Infantils blaugrana de Xesco Cugat van assolir el títol català amb solvència amb 24 triomfs en 26 jornades de competició. Amb aquest bagatge van poder disputar la fase prèvia
del Campionat d’Espanya, però una derrota davant els murcians d’ElPozo els va deixar fora de la fase final.
A la MiniCopa, que es va jugar de manera paral·lela a la Copa
de categoria absoluta, els blaugranes van ser campions en superar el Palma en una disputadíssima final per 8 a 7. A la Copa
Catalunya, el Barça va guanyar el Manresa a la final per 7 a 1 i
a la World Futsal Cup va arribar a la final i va perdre davant el
potent conjunt del Magnus FS de Brasil.

PLANTILLA
PORTER: Joan, Gerard
ALA-TANCA: Víctor, Izan, Darling, Eudald
ALA: Roc, Pol, Sequero
ALA-PIVOT: Pau, Magí, Jordi,
ENTRENADOR: Xesco

ALEVÍ
CLASSIFICACIÓ FINAL

Campió de Lliga
2n Copa Catalunya
2n Campionat d’Espanya

Els menuts de la secció, on molts jugadors vestien per primer cop la samarreta blaugrana del futbol sala, van anar integrant-se al Club i van complir les expectatives esportives i
educatives amb una nota molt alta amb el seu tècnic Sergi
Altisent.
L’equip blaugrana també es va proclamar campió de la Lliga Catalana i va acabar en el primer lloc de la fase de classificació per al Campionat d’Espanya, en què va ser finalista
i sotscampió estatal. L’Aleví també es va proclamar campió
a la World Futsal Cup i va aconseguir el subcampionat a la
Copa Catalunya.
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PLANTILLA
PORTER: Eric, Dennis, Pau Rocamora
ALA-TANCA: Roger, Pau Ramos
ALA: Julen, Molina, Nil, Aitor Jan, Marcos
ALA-PIVOT: Manuel, Gaizka
ENTRENADOR: Sergi
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Ciències de l’Esport
El Departament de Ciències de l’Esport del
Futbol Club Barcelona està integrat pels Serveis Mèdics, l’Àrea de Rendiment i Preparació Física i l’Àrea de Tecnologia i Anàlisi Aplicada a l’Esport.
En aquesta àrea és cabdal el coneixement
aplicat; així, doncs, les actuacions dutes a
terme en aquest sentit són prioritàries. La
metodologia organitzativa de totes les àrees
s’adreça a posar en comú les diferents activitats que s’han de realitzar en els esportistes,
tenint en compte el treball de tots els integrants dels equips.
El vessant formatiu dels professionals és
importantíssim per a aquesta àrea; per això
s’han organitzat i fet nombrosos seminaris i
cursos amb diferents experts d’àmbit mundial durant tota la temporada. També és de
gran rellevància la relació amb el Barça Innovation Hub, ja que és l’eina que facilita la
incorporació i el desenvolupament d’elements de coneixement futur.
Aquesta temporada va finalitzar el primer
Màster Professional de Futbol amb la col·laboració de l’INEFC i la Federació Catalana i
es va preparar el programa per a la pròxima
edició. El curs acadèmic vinent, la Fundació
Blanquerna i el FC Barcelona preveuen fer
la segona edició del Màster de Fisioteràpia d’Esports d’Equip, després de l’èxit del
primer any. A banda, els Serveis Mèdics del
Club van crear el primer Màster de Medicina
de l’Esport conjuntament amb la Universitat
de Barcelona i l’Hospital Clínic.
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Amb referència a les activitats desenvolupades, cal destacar l’organització de l’Sport
Science Week, on es van treballar temes
mèdics, de rendiment i de nutrició. Sobre
aquesta última àrea, es va crear un document de receptes aplicades fàcils d’executar i
que alhora fossin divulgatives, de conceptes
bàsics en el món de l’esport i de la nutrició.
Enguany es va presentar un projecte a
l’Sports Technology–MIT Sloan Analytics Conference de Boston, que va ser escollit entre
els dos millors d’un total de més de 200
projectes. També dins l’Àrea de Tecnologia i
Anàlisi de Dades Aplicades a l’Esport, es va
organitzar amb un èxit rotund el Summit
de Futbol i Analytics, i és que el Club treballa contínuament en conceptes i aplicacions
que en el futur seran de gran ajut per a tots
els cossos tècnics dels esports d’equip.
En l’Àrea de Rendiment i Preparació Física
es va començar a motoritzar 300 jugadors
diaris per conèixer la càrrega física externa
i correlacionar-la amb dades de càrrega interna. Es va crear una eina de comunicació
entre l’equip tècnic i els jugadors en forma
d’app anomenada e-Keep. A banda, també es
va començar a treballar en la guia sobre la
patologia dels tendons en la qual van participar els professionals del món de la medicina esportiva de més renom.
Amb vista a la temporada 2019/20 es vol
organitzar un curs de fisioteràpia i també la
setmana d’Sports Tech i Analytics en el món
del futbol.

DADES TEMPORADA
2018/19
En els Serveis Mèdics aquesta temporada s’han fet:

2.270

revisions mèdiques

59

intervencions
quirúrgiques

300
jugadors monitoritzats
diàriament
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Organized by:

Organized by:

AUDITORI 1899

FOOTBALL COACH
ANALYTICS SUMMIT

BARÇA SPORTS MEDICINE
CONFERENCE

Camp Nou
C/ Arístides Maillol s/n, 08028, Barcelona (Spain)

0.5 Credits:

10th
Medicine
Conference

IS DATA HELPING COACHES MAKE DECISIONS?
November 14th · Ciutat Esportiva Joan Gamper - Barcelona
Auditori 1899

Sponsored by:

Theory to practice:

Organised by:

Recovery Nutrition for Football
11 OCTOBER 2018 - CAMP NOU

Please register online at:

www.barcainnovationhub.com

From research to clinical practice

8th - 9th October 2018
Camp Nou - Barcelona

1ST SPORTS
NUTRITION
CONFERENCE
TH

GastrocnemiusSoleus and Achilles
Tendon Injuries

More information please contact:

info@barcainnovationhub.com

1 credit:

More information at:

www.barcainnovationhub.com
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MASIA 360: FORMEM PERSONES
A TRAVÉS DE L’ESPORT
El programa Masia 360 va començar a caminar a finals d’octubre del 2016. La temporada 2018/19 va ser, per tant, la segona temporada completa en què es va aplicar als 643 esportistes dels equips formatius dels esports professionals del
Club (futbol masculí i femení, bàsquet, handbol, futbol sala i
hoquei patins). El resultat va ser immillorable. El grau de satisfacció de les famílies i el seu entorn i dels professionals que
formen part del Club, entrenadors i coordinadors de cada esport, va ser molt gran després de veure com Masia 360 forma
amb èxit persones a través de l’esport.
Aquesta temporada, per exemple, s’han dut a terme unes
2.800 accions coordinades amb les famílies i unes 3.000 tutories individuals des del Servei d’Atenció Integral a l’Esportista. A més, s’ha fet un seguiment tutorial a 133 jugadors que

aquesta temporada ja no eren al Club en estar cedits o en haver estat de baixa durant la temporada 2017/18. Cal destacar,
també, el paper del Servei d’Orientació a la Retirada de l’Esportista (SOREP), que aquesta temporada ha atès 27 jugadors
professionals, dels quals 16 pertanyen als primers equips.
L’orientació s’ha centrat en temes acadèmics i en la realització de pràctiques en el context Barça. El cas més significatiu,
per exemple, és el de la portera del Barça Femení Laura Ràfols, la qual, un cop retirada, s’ha incorporat a l’equip de fisioterapeutes del Club. També val la pena destacar el cas de
Víctor Tremps, el qual, després de la seva retirada del Barça B
d’handbol, s’ha incorporat a l’estructura de la secció.
Finalment, cal destacar el fet que el Club continuï assessorant
els joves esportistes en el bon ús de les xarxes socials i que el
programa Masia 360 hagi estat inclòs dins el llibre del professor Stephan Hakkers, de la Universitat d’Amsterdam, on explica
quins són els clubs que promocionen i treballen millor la carrera
dual, esports i estudis, entre els seus esportistes.

Formació transversal
trimestre va tenir lloc la IV edició del
i específica per als entrenadors Barça Coach Development Program
La formació transversal i específica
que s’ha donat als nostres entrenadors des del Departament de Formació de Formadors de Masia 360,
que dirigeix Pere Gratacós, ha estat
fonamental. En el primer trimestre es
va abordar el curs Prevenció de situacions de risc en l’esport, que va ser
obligatori per a tots els entrenadors
i membres del cos tècnic dels equips
que tracten amb menors. En el segon
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i la formació als analistes i entrenadors del Club. És aquí on s’aprofundeix en la nostra idea de joc que
ens fa ser únics i admirats arreu del
món. La formació aborda aspectes
com el model d’ensenyament i aprenentatge, els fonaments posicionals
del nostre joc, l’organització del joc
col·lectiu, la pressió, el joc ofensiu i
la visió del porter, les accions a pilota
aturada i els lliures directes.

MASIA 360

XERRADES AMB ELS EQUIPS
FORMATIUS DE LA MASIA PER
RECORDAR JOHAN CRUYFF
El 24 de març del 2016 el barcelonisme i el món del futbol es
van veure colpejats per la notícia de la mort de Johan Cruyff.
Han passat ja més de tres anys, però l’obra futbolística que va
deixar continua viva i inspira entrenadors i jugadors de tot el
món. El millor homenatge que pot fer el Barça, que amb l’arribada de Cruyff va viure un punt d’inflexió històric, és mantenir-se fidel al seu llegat i al seu record. Per aquest motiu,
al mes de març, la setmana prèvia a l’aniversari de la seva
mort, el Club va organitzar unes xerrades amb els equips del
futbol formatiu masculí i femení de la Masia per recordar la
seva figura i alguns dels conceptes metodològics que Cruyff
va introduir en l’ideari futbolístic amb el qual es treballa al
futbol formatiu.
Els jugadors i jugadores dels equips de la Masia, des dels
prebenjamins fins als juvenils, en el cas del futbol formatiu
masculí, i des de les alevines fins al Barça B, en el cas del futbol formatiu femení, van poder conèixer més a fons la figura de
Johan Cruyff gràcies a aquesta iniciativa que es va celebrar a
l’auditori de la Masia i que va consistir en la projecció de tres
peces audiovisuals i en les xerrades que van fer alguns responsables del futbol formatiu que també havien estat deixebles de
l’holandès en la seva època com a jugadors. En el primer vídeo
s’abordava la vida del Johan futbolista; en el segon, el seu paper com a entrenador al Barça, i en el tercer, com ha influït la
seva figura en la metodologia de joc i d’entrenaments del futbol
blaugrana, l’anomenat “ADN Barça”.
A continuació, un cop projectats els vídeos, Guillermo Amor i
Jordi Roura, que van ser jugadors del tècnic holandès, i els responsables del futbol formatiu, Aureli Altimira i Markel Zubizar-
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reta, van ser els encarregats de transmetre el que va representar Cruyff en els èxits i l’estil de joc que ha fet del Barça
un referent al món, i que ha evolucionat en els darrers anys
a partir dels principis bàsics de la seva filosofia futbolística,
com la possessió, la combinació, la pressió o la recuperació,
a més de metodologies com els entrenaments amb pilota o
el rondo, que formen part del dia a dia dels jugadors i els
seus equips.
El directiu Xavier Vilajoana, responsable dins la Junta del
futbol formatiu i de la Masia, també va participar en algunes
d’aquestes xerrades i també va transmetre la importància
que per al Club va tenir la figura de Cruyff i el compromís
institucional que s’ha adquirit en posar el seu nom a l’Estadi
de la Ciutat Esportiva que forma part del projecte de l’Espai
Barça. Aquest serà el temple del futbol formatiu, on jugaran
habitualment els seus partits el Barça B, el Barça Femení i el
Juvenil A quan disputi la UEFA Youth League europea a partir
de la propera temporada.
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SEGONA TEMPORADA DE
MASIA SOLIDÀRIA
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La temporada 2017/18 es va iniciar amb èxit el programa Masia Solidària amb la participació de més de 600 esportistes dels
equips formatius de futbol, masculí i femení, i dels esports professionals del Club, per conscienciar-los en diferents causes socials i treballar els valors de manera autèntica i vivencial.
La iniciativa, que forma part del programa Masia 360 en col·
laboració amb la Fundació Barça, pretén que els jugadors i les
jugadores que ingressen als 8 anys al FC Barcelona (categoria
prebenjamí) coneguin altres realitats socials i que, a mesura que
es van fent grans, creixin personalment i esportivament dins del
Club. Conèixer la realitat d’una residència d’avis (prebenjamins
i benjamins), d’un centre obert (alevins), de les persones amb
discapacitat física i psíquica (infantils), de persones amb discapacitat intel·lectual (cadets), malalties infantils (cadets de segon
any) i de persones amb discapacitats neurològiques (juvenils i
júniors) farà que els esportistes del FC Barcelona siguin sensibles a causes socials i a realitats diferents poc conegudes, i que
adquireixin i posin en pràctica valors solidaris i desenvolupin
habilitats socioemocionals. Això forma part del model Masia,
que té com a objectiu formar persones a través de l’esport.
Amb la bona acollida que va tenir la primera edició, tant per
part dels responsables dels jugadors i dels mateixos esportistes
com de les entitats que participen en el programa, es va iniciar
la segona edició amb una gran il·lusió de tots els participants,
37 equips en total i 552 esportistes, del Club i també de les entitats que col·laboren en el programa. En la visita, que realitzen
per equips amb la presència dels jugadors i dels seus entrenadors, els acompanyen els educadors emocionals. Aquests fan,
de camí, una prèvia amb els joves esportistes a l’autocar, on els
preparen emocionalment per a les situacions en què es trobaran i els expliquen les característiques del centre que visitaran.
La segona part són les activitats que es fan al mateix centre. La
tercera, ja a l’autocar de tornada, també té com a facilitadors els
educadors emocionals, que seran els encarregats de fer veure
als nostres esportistes què els ha impressionat o sorprès de la
visita o què els ha fet pensar.
Després de la visita, com a tornada, els participants de les
entitats visiten les instal·lacions de la Ciutat Esportiva per compartir un entrenament o veure un partit dels jugadors que els
havien visitat amb anterioritat. En total es van fer 25 retorns de
les visites.

QUADRE D’ENTITATS
Aquestes són les 15 entitats de vuit municipis diferents
amb les quals es va dur a terme el projecte Masia Solidària de la temporada 2018/19. Les activitats van començar a l’octubre i es van acabar a finals de maig.
- FUNDACIÓ FINESTRELLES
- FUNDACIÓ MARIANAO
- AMICS DE LA GENT GRAN
- CÀRITAS DE SANT FELIU DE LLOBREGAT
- UNITAT D’ESTIMULACIÓ NEUROLÒGICA
- ACELL I SPECIAL OLYMPICS CATALUNYA
- FUNDACIÓ CATALANA PER A LA PARÀLISI CEREBRAL I
CLUB ESPORTIU ESBONAT I AMISTAT BARCELONA
- FUNDACIÓ ITINERARIUM
- FUNDACIÓ JOAN SALVADOR GAVINA
- HOSPITAL SANT JOAN DE DÉU
- RESIDÈNCIA LA MALLOLA
- CENTRE OBERT DON BOSCO
- RESIDÈNCIA BLAU ALMEDA
- CENTRE OBERT SAÓ-PRAT
- INSTITUT GUTTMANN
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ÈXIT DEL CURS ‘+QESPORT’
El FC Barcelona va fer un pas endavant en la formació dels
seus esportistes. El mes de desembre passat va començar
el curs +Qesport, una experiència pionera al món de l’esport
que està adreçada als esportistes de categoria juvenil, júnior
i segons equips dels cinc esports professionals del Club, que
va néixer amb l’objectiu de preparar els esportistes de Masia
360 i dotar-los de les habilitats i coneixements necessaris en
la transició al món professional de l’esport. El programa, inspirat en el Rookie Transition Program de l’NBA i l’NFL, consta
de cinc grans mòduls d’estudi en els quals es tracten el màrqueting esportiu, el comerç electrònic i les xarxes socials, les
finances i l’administració, les habilitats de comunicació i l’emprenedoria. El curs està avalat per l’ESERP Business School,
que emet un certificat venia docendi al programa +Qesport. Al
finalitzar el curs tots els alumnes han rebut el títol de Tècnic
en Projectes Esportius.
A les classes, hi van participar 77 esportistes i 18 entrenadors.
D’aquests 77 esportistes, set van ser del Barça B de futbol, 12 del
Juvenil A de futbol, nou del Femení B de futbol, 13 repartits entre el Barça B i el Júnior de bàsquet, 15 repartits també entre el
Barça B, el Júnior i el Juvenil d’hoquei patins, 11 del Barça B i
Juvenil de futbol sala i 10 del Barça B d’handbol. Es van poder
veure cares conegudes com les dels jugadors del Barça B Riqui
Puig, Oriol Busquets, Iñaki Peña i Araujo; les dels juvenils que
disputaven la temporada passada la UEFA Youth League Arnau
Tenas, Ansu, Arnau Comas, Sergi Rosanas o les dels germans
Aleix i David Font del Barça B de bàsquet.
Entre altres matèries, els esportistes estudien què és el màrqueting esportiu, les seves estratègies i com es crea una marca
personal. En el comerç electrònic i les xarxes socials, es parla
d’identitat digital, reputació i perfils personals i de què és un influencer i com s’expressa. En el mòdul administratiu reben l’educació financera necessària per entendre les diferències entre
les despeses necessàries i les innecessàries, per saber elaborar
un pressupost personal o diferenciar entre els impostos nets o
bruts. Les classes d’emprenedoria se centren en com traslladar
una idea al món dels negocis i com fer un Bussines Plan.

Presents al ‘II Festival dello
Sport’ a Trento
Carles Folguera, director del programa Masia 360, i Guillermo Amor,
responsable del futbol formatiu professional, van ser els encarregats
de representar al FC Barcelona al II
Festival dello Sport que, organitzat
per La Gazzetta dello Sport, es va celebrar a Trento de l’11 al 14 d’octubre
del 2018 i que va reunir grans entrenadors del panorama europeu com
Pep Guardiola, Carlo Ancelotti o Arrigo Sacchi, entre d’altres. Folguera i
Amor van explicar el model formatiu
de la Masia, a la conferència titulada: Barça, més que una pedrera, una
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escola de vida, tant en la seva vessant esportiva com en l’educativa.
“Un dels nostres objectius és educar els nostres jugadors. Ajudar-los
a ser professionals. És feina nostra
acostumar-los a entrevistes amb
la premsa i explicar-los com gestionar la seva vida a la xarxa. També
és fonamental educar els nostres
jugadors sobre el valor dels diners.
Explicar-los com gestionar el primer
sou professional, per exemple”, va
comentar Carles Folguera als assistents, mentre que Guillermo Amor
es va centrar a explicar com tots els
equips del Club treballen cada dia
amb un mateix estil de joc.
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Ajudem els esportistes a
créixer com a persones
Com cada any, la Masia va organitzar
un cicle formatiu d’activitats destinades
a fer créixer els esportistes com a persones. La xerrada estrella va ser la protagonitzada per la corredora de curses
de muntanya Núria Picas, que va compartir amb els joves residents la seva
experiència personal com a atleta d’elit.
En l’acte, Núria Picas els va parlar de la
importància de la cultura de l’esport. “Si
lluites pots perdre, però si no lluites ja
has perdut”, “qui té un somni té un tresor”, “el cervell és el múscul més important” o “alguns asseguren que posem el
nostre cos al límit, però el cor té somnis que la raó no comprèn”. Aquestes
són algunes de les frases en forma de
consells que van poder escoltar els esportistes en la xerrada de la guanyadora, entre moltes altres curses, de l’Ultra
Trail del Mont Blanc, de 170 quilòmetres.
Picas va fer veure als residents de la
Masia la importància de la cultura de
l’esforç, l’entrenament invisible, amb
una correcta alimentació i hidratació,
la necessitat de dormir les hores necessàries per afrontar els entrenaments en
les màximes condicions i, el més important: tenir una bona fortalesa mental per
afrontar els moments difícils que tot es-
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portista té a la seva vida, com poden ser,
per exemple, les lesions o la pressió i les
urgències per triomfar.
Altres activitats que es van fer a la
Residència Masia–Centre de Formació
Oriol Tort van ser els tallers d’educació afectiva i sexual per als residents i
educadors, de prevenció en bullying i
de meditació i relaxació. Totes aquestes
accions tenen com a objectiu contribuir
a una ‘manera de fer’ a la residència. La
formació als educadors és clau per ajudar-los a adquirir competències emocionals d’entrenament per a la vida.
Unes altres activitats que van captivar
els residents de la Masia van ser les sortides culturals al Gran Teatre del Liceu
i la que es va fer per anar a veure l’Es-

colania de Montserrat. Encara que si hi
ha una activitat que va entusiasmar els
nostres esportistes, per sobre fins i tot
de les festes de Halloween, la castanyada, el Nadal, la sortida a Port Aventura
o el sopar de final de temporada, va ser
l’experiència Coneguem Barcelona. Una
sèrie de sortides per la ciutat de Barcelona per conèixer de primera mà la història de la capital catalana.
Finalment, pel que fa a l’àmbit educatiu, cal destacar l’èxit assolit amb el
100% d’esportistes de la Masia que es
van presentar a les proves de la selectivitat. Tots ells, 11 en total, podran accedir a la Universitat. Aquesta temporada
2018/2019 cal destacar que 42 esportistes han cursat estudis universitaris.

MASIA 360

RESIDENTS
DE LA MASIA

FUTBOL SALA
CADET
JUVENIL

Daniel Fernández, Nicolás Marrón

BARÇA B

Bernat Povill

FUTBOL
ALEVÍ A
INFANTIL B
INFANTIL A
CADET B
CADET A

Aaron Alonso, Antonio Gómez, Antonio Martín, Bilal Achhiba, Brian Fariñas,
Cristóbal Muñoz, Marc Dolz

JUVENIL
JÚNIOR

Jordi Grygo, Martí Gabarró
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Alejandro Castro

Alejandro Ramos, Ander Astrálaga, Juan Larios, Pablo Páez

RESIDENTS PER ESPORTS I NACIONALITATS

Alejandro Balde, Alejandro Guinard, Arnau Solà, Fermín López, Jorge Alastuey,
Leo dos Reis, Raúl García-Alejo, Xavi Simons

FUTBOL

BÀSQUET

22
7
2
1
2
1
2
2
1
4
2
1
1
-

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

JUVENIL B

Adrià Altimira, Adrián Obrador, Álex Rico, Anwar Mediero, Aschalew Sanmartí,
Brian Peña, Diego López, Iker San Vicente, Jaume Jardí, Jorge Carrillo, Josep
Jaume, Marc Alegre, Marc Faja, Pablo Cuñat, Ramon Vilà, Raúl Moro, Roberto
Laurel, Sergi Altimira

JUVENIL A

Antonio Jesús Cantón, Arnau Tenas, Iván Bravo, José Martínez, Mika Mármol,
Ilaix Moriba, Nils Mortimer, Sergi Rosanas

BÀSQUET
CADET A

Filip Siewruk, Iñaki Ordóñez, Martín Iglesias, Pavlo Dziuba, Teodor Simic

CADET B

Aaron Ganal, Ricardo Martín

JÚNIOR

Borja Fernández, Gael Bonilla, Haris Bratanovic, Ibou Dianko, Lorenzo Guerrieri,
Matthew Marsh, Tom Digbeu
HANDBOL

INFANTIL A

HOQUEI PATINS

Daniel Ávila
Alejandro Domínguez, Joel Roca

Jorge Carrasco

Petar Cikusa

CADET A

Djordje Cikusa

CADET B

Aleksandar Cenic

JUVENIL

Roberto Domènech

BARÇA B

Jorge Pérez

CATALUNYA
ANDALUSIA
ARAGÓ
ASTÚRIES
LES BALEARS
LES CANÀRIES
MADRID
MÚRCIA
NAVARRA
PAÍS BASC
VALÈNCIA
GALÍCIA
ANDORRA
ANGLATERRA
BÈLGICA
FRANÇA
GUINEA CONAKRY
HOLANDA
ITÀLIA
MACEDÒNIA
MÈXIC
POLÒNIA
PORTUGAL
SENEGAL
SÈRBIA
UCRAÏNA

HOQUEI PATINS HANDBOL
2
1
-

2
1
1
1
-

FUTBOL SALA

T

2
2
-

28
8
3
1
2
1
2
2
3
2
5
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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BARÇA INNOVATION HUB

BARÇA INNOVATION HUB
QUÈ FA EL BIHUB?

1
2

Projectes de recerca científica

3

Formació en línia per al desenvolupament professional i formació
reglada amb màsters i postgraus

4

Organització de congressos i conferències

Innovació centrada en el codesenvolupament de productes i serveis

COM TREBALLA?
Construïm un ecosistema per al món de l’esport
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UNIVERSITATS I CENTRES
DE RECERCA
CLUBS ESPORTIUS I
ORGANISMES ESPORTIUS

‘START-UPS’ & EMPRESES
CONSOLIDADES

PATROCINADORS

INVERSORS

‘USERS’ ESPORTISTES, PROFESSIONALS,
FANS I USUARIS

COM S’ESTRUCTURA?
7 àrees de coneixement

1

2

Esports
col·lectius

Rendiment
esportiu

5

Fan Engagement
i Big Data
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3

6

Anàlisi i
tecnologia
esportiva

Instal·lacions
intel·ligents

4

Salut
i benestar

7

Innovació
social

BARÇA INNOVATION HUB

UN GRAN LABORATORI ESPORTIU
PER AL FUTUR DE L’ESPORT
Més de 2.000 esportistes s’entrenen
cada dia a la Ciutat Esportiva, 121 equips
juguen cada cap de setmana, 5 esports
professionals, 9 seccions amateurs, un
estadi amb gairebé 100.000 localitats,
303 milions de seguidors i 4
milions de visitants cada
any. Aquest és el dia a
dia del FC Barcelona i aquest dia a
dia constitueix un entorn privilegiat
per formar un laboratori esportiu que
permeti idear, provar o
desenvolupar noves
idees, coneixements,
productes o serveis que promoguin
el desenvolupament de l’esport. Aquest
gran laboratori és el Barça Innovation Hub.

UN LABORATORI ESPORTIU ÚNIC

2,104

Esportistes

Esports professionals 5
Esports amateurs

9

Equips

121

Socis

141,846

Fans

303M

Visitants

4M/Any
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EL BIHUB EN XIFRES
Projectes de recerca:
57 projectes en marxa
Institucions
col·laboradores
de recerca:
27 ‘partners’ de recerca
Aprovació
del primer projecte
H2020
Tesis doctorals:
14 tesis
de doctorat
en curs
Cursos en línia
llançats 7
Alumnes en línia:
8.000

Màsters cursats:
7
Congressos organitzats
o coorganitzats:
6 (Muscle Tech, Sports
Technology Symposium,
Isokinetics)
Assistents als nostres
congressos:
5.000 assistents
Plataforma e-Learning:
16
‘Start-ups’ detectades
per dur a terme projectes
de codesenvolupament
de producte (en procés de
negociació):
5
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ACTES I ESDEVENIMENTS
El Camp Nou es converteix en el primer estadi a
Europa amb cobertura 5G dedicada

La FIFA tria les instal·lacions del Barça per testar
el monitoratge de dades

La tecnologia 5G va ser un dels grans protagonistes de l’edició 2019 del Mobile World Congress (MWC). El president del
FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu, el conseller delegat
de GSMA, John Hoffman, i el president de Telefónica España,
Emilio Gayo, van presentar en aquesta fira el projecte 5G
Stadium desenvolupat pel FC Barcelona i Telefónica, que ha
convertit el Camp Nou en el primer estadi de futbol a Europa
amb cobertura estàndard 5G dedicada. A l’acte també hi van
assistir els directius Javier Bordas, Dídac Lee, Marta Plana i
l’assessora cultural de la Junta Directiva, Teresa Basilio. Telefónica i el FC Barcelona van mostrar imatges en directe des
del Camp Nou obtingudes amb la tecnologia 5G i que es van
poder veure amb unes ulleres de realitat virtual. A més, en un
vídeo es van mostrar continguts exclusius de l’entrenament
del primer equip des de la Ciutat Esportiva Joan Gamper, a
més d’un tour virtual per l’Estadi.

Amb l’objectiu de dotar de fiabilitat la informació que es recull
durant les competicions, la FIFA va seleccionar el Miniestadi
com a tub d’assaig per fer durant cinc dies un estudi de precisió dels sistemes que empren una quinzena d’empreses de
monitoratge que habitualment treballen en el món del futbol
oferint dades. Aquestes proves es van centrar específicament
en indicadors de posicionament i velocitat dels jugadors i van
ser supervisades per un equip d’experts de la Universitat de
Victòria (Austràlia). Els tests van comptar amb la participació
d’una quinzena d’empreses capdavanteres en el sector del
tracking, entre les quals destaquen Real Track System, ChyronHego, Catapult, STATSports i Hudl. Els mesuraments es van
fer amb 36 càmeres de tecnologia infraroja instal·lades a la
gespa del Miniestadi formant un quadrilàter en el qual diversos entrenadors de la Barça Escola, amb sensors adherits als
seus cossos, van executar moviments i curses.

El BIHUB i la FIFA creen un format estàndard per
transferir les dades de control dels equips

Auditoria creativa al Barça Innovation Hub inspirada en el mètode de Ferran Adrià

El Barça Innovation Hub i la FIFA van anunciar al mes de
novembre la creació conjunta d’un format estàndard que
permetrà unificar les dades de monitoratge dels equips,
que actualment cada club emmagatzema de manera diferent. Aquesta informació es recull a través del sistema EPTS
(Electronic Performance and Tracking Systems) i amb el nou
format que han treballat aquestes dues entitats es podrà intercanviar i comparar de manera unificada i estandarditzada.
Johannes Holzmüller, responsable de tecnologia esportiva del
Mundial de la FIFA 2018, va ser l’encarregat de fer aquest anunci
durant una de les taules rodones de l’Sports Technology Simposium. Segons Holzmüller, la gènesi d’aquest nou format sorgeix
d’un mandat de la IFAB (International Football Association Board), una organització independent que vetlla per les regles del
futbol, de la qual forma part la FIFA.

Els participants de la quarta edició del Creativity for Business
Innovation Challenge (C4Bi), impulsat pel Bullifoundation i
ESADE, van fer una auditoria creativa al Barça Innovation Hub,
inspirada en el llegat de Ferran Adrià. El C4Bi és una competició entre estudiants que posa en valor l’auditoria del procés
creatiu, una eina emprada pel xef Ferran Adrià per avaluar els
processos d’innovació al restaurant El Bulli. En aquesta edició,
la competició es va tornar a internacionalitzar i hi van participar, a més dels alumnes d’ESADE, estudiants danesos, finlandesos, britànics i nord-americans. Actuar com una consultora
i compartir big data; construir una disciplina en innovació i
anàlisi; posar informació disponible en canals audiovisuals
com Netflix; legitimar el hub internament i externament i sistematitzar el procés d’innovació van ser algunes de les propostes dels estudiants.
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SIMPÒSIUMS I CONFERÈNCIES
‘Sports Science Week’: tres esdeveniments
sobre medicina esportiva

El Barça Innovation HUB, protagonista durant la
celebració del ‘Business of Football Summit’

El BIHUB va impulsar del 8 a l’11 d’octubre l’Sports Science
Week, una setmana en la qual es van dur a terme tres esdeveniments acadèmics sobre medicina esportiva, rendiment i
nutrició en els quals van participar més de 400 professionals
de la ciència i l’esport. El primer d’aquests esdeveniments va
ser la Barça Sports Medicine Conference, anteriorment coneguda com a Muscle Tech Network, que va arribar a la desena
edició i que va tenir com a temàtica central les lesions musculars als bessons i al tendó d’Aquil·les. Aquest congrés va reunir
a Barcelona les màximes autoritats mundials de la medicina,
com, per exemple, Sakari Orava, especialista en intervencions
als isquiotibials i col·laborador del FC Barcelona, entre d’altres.
Posteriorment es va celebrar el II Barça Sports Performance
Congress, una sessió acadèmica sobre rendiment esportiu,
especialment centrada en la força en els esports d’equip.

El BIHUB va ser un dels temes estrella del Business of Football
Summit, un dels simpòsiums de més prestigi de la indústria
de l’esport, organitzat a Londres pel Financial Times al mes
de maig. La directiva responsable del BIHUB, Marta Plana, va
ser convidada a explicar la tasca que desenvolupa la plataforma de coneixement que gestiona els projectes de recerca,
innovació i formació dins les diferents àrees del Club. Amb
el títol The Coming Disruption–How Tech is changing football,
la directiva va explicar davant de més de 130 persones tres
projectes de recerca i innovació que s’apliquen actualment al
Barça, i com la tecnologia ajuda els esportistes a millorar el
seu rendiment. El panell va ser moderat per Simon Kuper, periodista del diari britànic i, a més de Plana, també hi van participar Sascha Härtel, cap d’anàlisi, ciència i innovació de l’equip
de futbol alemany 1899 Hoffenheim, i Ryan Paterson, Chief
Global Officer de STATS, empresa especialitzada en tecnologia.
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La quarta edició de l’Sports Technology Symposium
acull més de 800 professionals al Camp Nou

La ‘Football Coach Analytics Summit’ compta amb la
participació d’Ernesto Valverde

El Barça Innovation Hub va impulsar al mes de novembre una
nova edició de l’Sports Technology Symposium. Aquesta trobada internacional, consolidada com la més important a escala
europea en l’àmbit de la tecnologia esportiva, va acollir al Camp
Nou més de 800 professionals del sector, entre els quals hi havia els màxims experts internacionals en aquesta matèria.
Les instal·lacions intel·ligents, l’analítica esportiva, el desenvolupament del jugador, les dades i la presa de decisions i els
nous models d’innovació van ser els temes de què es va parlar
durant la primera jornada. L’obsessió pels mòbils i els escenaris de futur que afronta el futbol des de diferents àmbits, com,
per exemple, la responsabilitat social, van ser alguns dels temes
tractats en la segona i darrera jornada.

Al mes de novembre es va celebrar a la Ciutat Esportiva la
Football Coach Analytics Summit, una jornada impulsada pel
Barça Innovation Hub que va reunir els millors especialistes
en l’anàlisi de dades aplicat als entrenaments de futbol amb
l’objectiu de debatre quin paper tenen les dades en la presa de
decisions dels staffs tècnics dels equips de futbol. La sessió va
tenir dues agendes paral·leles. D’una banda, l’Analytics Experts,
en què experts en l’anàlisi de dades van presentar propostes
innovadores des de la seva perspectiva. I, de l’altra, la Football
Coaches, on entrenadors destacats van debatre sobre com
les dades poden fer canviar la dinàmica del joc i la presa de
decisions esportives. La sessió inaugural va comptar amb la
presència de l’entrenador del primer equip, Ernesto Valverde.
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El Barça Innovation Hub explica els seus projectes
d’innovació a la Universitat de Yale

ACORDS ESTRATÈGICS

Al mes de febrer la directiva del FC Barcelona Marta Plana
va oferir una conferència sobre el Barça Innovation Hub a la
Universitat de Yale, en el marc d’unes jornades que, sota el títol Yale Soccer Conference, va organitzar per primera vegada
aquesta prestigiosa universitat nord-americana.
Marta Plana va pronunciar una conferència titulada Barça
Innovation Hub, shaping in Future of Sports, al Zheng Auditorium de la universitat i davant una audiència d’unes 350
persones, formada principalment per professionals de la indústria del futbol, estudiants d’MBA d’universitats com Harvard, MIT (Massachusets Institute of Technology) o Colúmbia,
a més de la mateixa Yale, així com diferents emprenedors de
l’àmbit esportiu i tecnològic. Plana va centrar la seva intervenció a explicar en què consisteix l’aposta decidida del Club
per la tecnologia i la innovació i va detallar també alguns dels
exemples d’èxit en l’aplicació de la tecnologia en el món de
l’esport.

Entesa amb Allianz per millorar la salut
i el benestar dels esportistes del FC Barcelona

Fòrum sobre innovació al Levi’s Stadium
de Santa Clara durant la gira als Estats Units

Ampliació de l’oferta formativa a escala internacional de la mà de la Universitat d’Edimburg

En el marc de la gira que el FC Barcelona va fer als Estats Units,
el Barça Innovation Hub (BIHUB) va organitzar un fòrum sobre
innovació i esport en què van participar reconeguts líders de la
indústria de l’esport i acadèmics especialistes en la gestió de la
innovació esportiva. A l’esdeveniment hi van col·laborar els San
Francisco 49ers i es va celebrar al Levi’s Stadium de Santa Clara
(Califòrnia). Es van dur a terme dues sessions. La primera, Implementing Innovation in Sports, va tractar sobre la implementació de les estratègies d’innovació en el sector de l’esport i la
segona taula rodona, The Future World and The Role of Sport, va
versar sobre el futur del món i el paper que ha de tenir l’esport
en aquest futur.

El BIHUB i la Universitat d’Edimburg van signar un acord de tres
anys de durada gràcies al qual aquest centre formatiu participarà en diversos cursos oferts per Barça Universitas, la plataforma digital de transmissió de coneixement del Barça Innovation Hub. Aquesta es divideix en dos grans blocs. D’una banda,
cursos d’un mes, que serveixen d’introducció a temàtiques com
les lleis esportives i l’ètica. I, de l’altra, cursos de quatre mesos
sobre gestió d’instal·lacions, psicologia esportiva, comunicació i nutrició vinculada a l’activitat física. L’entesa es va segellar
al mes de desembre a la Universitat d’Edimburg amb la visita
d’una delegació del Barça Innovation Hub formada per Javier
Sobrino, director d’Estratègia i Innovació del FC Barcelona.

El Barça Innovation Hub i l’empresa d’assegurances Grup
Allianz, partner global històric del Club, van acordar al mes
de març impulsar un estudi que analitzarà la vinculació entre
la qualitat del son i el rendiment físic i esportiu. Es tracta d’un
projecte científic pioner, sobre el qual pràcticament no hi ha
bibliografia, que parteix de l’experiència d’esportistes del FC
Barcelona i representa una intervenció personalitzada del seu
son amb l’objectiu de mesurar els possibles impactes en el
rendiment esportiu i en la salut. L’estudi recull dades qualitatives sobre el son de 600 joves esportistes de diferents seccions del Club i posteriorment es farà un estudi individualitzat
de 50 d’aquests nois. L’acord el van ratificar Josep Maria Bartomeu, el director de gestió de mercat i distribució del Grup
Allianz, Jean-Marc Pailhol, i el conseller delegat d’Allianz
Espanya, José Luis Ferré.
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Entesa amb la Universitat Politècnica de Catalunya
per desenvolupar projectes formatius i de recerca
El Barça Innovation Hub i la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) van signar al mes de desembre un acord de col·
laboració que uneix les dues entitats durant els propers tres
anys amb l’objectiu de desenvolupar projectes en l’àmbit de
la formació, la recerca i la cooperació per al desenvolupament. La rúbrica de l’acord es va dur a terme a les oficines del
FC Barcelona en presència de Josep M. Bartomeu, president
del FC Barcelona, Marta Plana, directiva responsable del Barça Innovation Hub, i Francesc Torres, rector de la UPC, a més
del CEO del Club, Òscar Grau, i altres executius de les dues
entitats. Els projectes que s’endegaran en el marc d’aquesta
col·laboració abasten l’àmbit formatiu, com l’impuls de xerrades, ponències o títols formatius com, per exemple, màsters.
També es preveu treballar en la recerca, en qualsevol de les
set àrees de coneixement del BIHub, i en l’àmbit de la cooperació per al desenvolupament de la mà de la Fundació Barça.

RECONEIXEMENTS
Premi a l’excel·lència esportiva i a la innovació
atorgat per SportTechie
El portal d’informació tecnològica i esportiva SportTechie va distingir el FC Barcelona com a millor equip esportiu del 2018 en
els seus premis anuals. Aquests guardons reconeixen les aportacions més destacades en el món de l’esport i la innovació, i
premien institucions i professionals del sector. SportTechie va
destacar del FC Barcelona “la seva missió per fer avançar el món
de l’esport a escala global”. Projectes com l’engegat amb la FIFA
o la celebració de congressos i conferències van ser algunes de
les activitats esmentades pel jurat a l’hora de justificar el premi.

Premi internacional atorgat pel Massachusetts
Institute of Technology (MIT)
El Barça Innovation Hub va guanyar l’Alpha Award, en el marc
de la conferència mundial MIT Sloan Sports Analytics. El guardó es va atorgar gràcies a un estudi que, inspirant-se en els
principis de Johan Cruyff, proposa un model matemàtic que
avalua la qualitat de les decisions que prenen els jugadors
en funció de la posició dels companys i els contraris en cada
moment.
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Primera competició mundial de ‘start-ups’ de turisme esportiu per identificar projectes innovadors
En el marc de l’Sports Technology Symposium el Barça Innovation Hub (BIHUB) i l’Organització Mundial del Turisme (OMT) van
presentar la primera edició de l’UNWTO Sports Tourism Start-up
Competition (Competició Mundial de Start-ups de Turisme Esportiu de l’OMT). La iniciativa està dissenyada per identificar projectes innovadors amb potencial per transformar el segment del
turisme esportiu en un futur pròxim. Una delegació del FC Barcelona, encapçalada pel president del FC Barcelona, Josep Maria
Bartomeu, i el secretari general de l’OMT, Zurab Pololikashvili,
van mantenir una trobada en què es va parlar sobre aquesta col·
laboració conjunta per organitzar aquest concurs de projectes
en l’àmbit de la tecnologia, l’esport i el turisme.

BARÇA UNIVERSITAS
Graduació de la segona promoció del màster
en gestió esportiva de l’Institut Johan Cruyff
La segona promoció d’estudiants del Master in Football Business que organitza l’Institut Johan Cruyff en col·laboració amb
el Barça Innovation Hub es va graduar el 21 de juny en un acte
celebrat al Museu Marítim de Barcelona i en què va participar
Marta Plana, directiva responsable del BIHUB. L’acte va reunir
els participants en aquest programa educatiu, procedents de 15
països d’arreu del món.
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Commemoració dels 40 anys de la conquesta
de la Recopa de Basilea, la primera del Club
El FC Barcelona va aprofitar la jornada del 12 de maig per celebrar els 40 anys d’una de les efemèrides més importants
de la història del FC Barcelona: la consecució de la primera
Recopa a Basilea l’any 1979. La consecució d’aquell títol, i els
més de 30.000 barcelonistes que es van desplaçar a Suïssa
per assistir a la final, formen part dels moments més brillants
i emotius de la nostra història.
La commemoració va iniciar-se amb un dinar d’homenatge a la plantilla d’aquella Recopa a l’Auditori 1899, on van

assistir membres de l’actual Junta Directiva, encapçalats pel
president Josep Maria Bartomeu, representants de la Junta
d’aquella època, jugadors d’aquell equip històric i una representació dels integrants de l’Agrupació Barça Jugadors.
Després del dinar, la celebració es va desplaçar fins a l’interior del Camp Nou, on, abans del partit entre el Barça i el
Getafe, els jugadors d’aquella plantilla del 1979 van saltar a
la gespa amb el trofeu de la Recopa i van rebre els aplaudiments de l’afició.
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CONSOLIDACIÓ DE FC BARCELONA DESPLAÇAMENTS
FC Barcelona Desplaçaments, el servei que el Club ofereix als socis i penyistes per poder acompanyar el primer equip de futbol
en els partits fora de casa, es va consolidar com el preferit pels socis per viatjar i donar suport a l’equip. Durant tota la temporada, un total de 8.134 persones van viatjar amb FC Barcelona Desplaçaments. A més dels partits del primer equip de futbol,
també es va oferir el servei en alguns partits de l’Eurolliga de bàsquet, a la final de la Women’s Champions League i a la Final
Four d’handbol.
Pel que fa a la final de Copa del Rei, 5.000 seguidors van fer ús d’aquest servei i van traslladar-se a Sevilla en algun dels trens,
autocars o avions que es van organitzar. Aquesta és la xifra més alta de socis i aficionats desplaçats en un viatge de FC Barcelona
Desplaçaments des que va entrar en funcionament.
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EL BARÇA I LA DONA

‘Barça: femení, plural’, per celebrar el Dia Internacional de les Dones
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Coincidint amb el Dia Internacional de les Dones, el FC Barcelona
va celebrar el divendres 8 de març una jornada a l’Auditori 1899
organitzada pel Grup Edelmira Calvetó (GEC), que sota el títol
Barça: femení, plural va voler donar visibilitat a la dona a través
de l’esport, valorar l’aportació dels esports amateurs i destacar la
potència de la marca en femení. La jornada va tenir un gran èxit
d’assistència, amb més de 200 convidats que van omplir la sala,
i també hi van participar el president Josep Maria Bartomeu i la
secretària de la Junta Directiva i presidenta del Grup Edelmira
Calvetó, Maria Teixidor.
En la primera taula rodona de la jornada, amb el nom Un estil,
diversos camins, hi van participar les jugadores de futbol femení
Sandra Paños i Alexia Putellas, i el director de Relacions Institucionals del Barça i exjugador, Guillermo Amor, que van com-

partir sensacions i experiències de la seva vinculació blaugrana.
La presència de la dona en els esports amateurs del FC Barcelona va centrar la segona taula rodona, amb la participació de
diferents esportistes dels equips amateurs del Club. La directora
de la Fundació Barça, Mària Vallès, va presentar l’estudi sobre
discriminacions, barreres i eleccions que troben les dones en la
pràctica esportiva.
La marca personal en l’esport femení va ser present a la jornada gràcies a dues especialistes com Gemma Cernuda i Arancha Ruiz. La comunicació igualitària va ser tractada per Estrella
Montolio i el paper dels patrocinadors en l’esport femení va ser
exposat per Julieta Verrier, directora de màrqueting i marca de
Stanley Black & Decker, així com Jaweira Ali, directora de marca
de Gillette.

Premi Edelmira Calvetó

Laboratori d’Idees amb socis i sòcies

En el marc de la jornada Barça: femení, plural, el Grup Edelmira
Calvetó, creat el 2011 per impulsar el protagonisme de la dona
dins el Club, va atorgar el premi que porta el nom de la primera
sòcia de l’Entitat, i que distingeix les persones que han treballat
per la igualtat i el reconeixement de la dona. En aquesta edició,
el premi el van atorgar a dues pioneres del bàsquet femení com
són Encarna Hernández, La Niña del Gancho, que amb 102 anys
no va poder ser present al lliurament del premi, i Maria Planas,
que va contribuir com a entrenadora en el salt del bàsquet femení al nostre país i és l’única dona que ha estat seleccionadora espanyola de bàsquet, i durant diversos anys entrenadora
també de la selecció catalana. Maria Planas i, en nom d’Encarna
Hernández, les seves amigues Sara i Raquel, productores del documental dedicat a la seva figura, van rebre el premi de mans del
president Josep Maria Bartomeu, i de Maria Teixidor, secretària
de la Junta Directiva i presidenta del GEC.

El divendres 30 de novembre es va celebrar a la Sala Roma del
Camp Nou una jornada del Laboratori d’Idees destinada a socis
i sòcies majors d’edat del FC Barcelona, impulsat pel Grup Edelmira Calvetó, que treballa per reivindicar i impulsar el paper de
les sòcies en l’activitat del Club. L’objectiu d’aquesta jornada era
conèixer l’opinió dels socis i sòcies a l’hora de debatre i buscar
noves accions que contribueixin a fer del Barça un referent en la
visibilitat i apoderament de la dona en l’àmbit esportiu.
A la jornada hi va assistir Maria Teixidor, la directiva i presidenta del Grup Edelmira Calvetó, i hi van participar al voltant de
setanta sòcies i socis del Barça. Aquesta va ser la tercera jornada
que s’ha efectuat, després de les celebrades les temporades anteriors, per tractar temes específicament d’interès per a les dones amb l’objectiu de dur a terme una activitat participativa en
què les sòcies i socis puguin aportar noves idees per enfortir la
presència de la dona i la seva vinculació al Club.
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ACTES INSTITUCIONALS
Assemblea de Compromissaris
L’Assemblea General Ordinària de Socis Compromissaris es va
celebrar el 20 d’octubre al Palau Blaugrana amb l’assistència
de 1.007 socis compromissaris. L’Assemblea va aprovar el balanç de la temporada anterior i els pressupostos del nou exercici, i va ratificar Josep Pont, Marta Plana i Jordi Argemí com
a directius del Club. En el transcurs de l’assemblea, la Junta
Directiva va decidir obrir internament una reflexió i tornar a
valorar la proposta d’actualització de l’escut. Pel que fa a la
reforma d’alguns punts dels Estatuts, es van aprovar totes les
modificacions de caire social i van ser rebutjades les d’àmbit
econòmic on es proposava l’eliminació de l’apartat c) de l’article 66, referent a la limitació de la Junta Directiva per superar
el 10% del límit d’endeutament en forma de crèdit o préstec.

Lliurament d’insígnies a la fidelitat
Un total de 538 socis van ser convocats al llarg de la temporada
per rebre el reconeixement als seus 50 anys de fidelitat al Club
amb el lliurament de la insígnia d’or. Es van celebrar un total de
cinc actes a l’Auditori 1899, que van ser presidits pel president
Josep Maria Bartomeu o pel vicepresident primer Jordi Cardoner.
Pel que fa al lliurament d’insígnies d’argent als socis que van
complir 25 anys al Barça, van ser convocats 3.455 guardonats
en dotze jornades a l’Auditori 1899. El vicepresident de l’Àrea
Social, Jordi Cardoner, és qui va fer els lliuraments, acompanyat, en la majoria dels actes, pel directiu Pau Vilanova.
Finalment, també es va dur a terme a la Llotja President Josep Suñol una sessió de lliurament d’insígnies d’or i brillants
als socis que van celebrar els seus 75 anys de pertinença al
Club. El president Bartomeu va participar en aquest acte, al
qual van assistir un total d’11 socis, dels 15 convocats que es
van vincular al Club l’any 1944.

Reunió del Senat
L’any 2019, per tercera temporada consecutiva i a causa del gran
nombre de nous senadors que passaven a formar part del Senat, es va dur a terme un acte de lliurament del diploma acreditatiu als nous senadors. L’acte es va fer el 15 de maig a la Llotja
President Josep Suñol del Camp Nou, amb la presència d’una
vuitantena dels 141 socis convocats. El 23 de maig es va celebrar
a la sala Auditori 1899 la reunió ordinària del Senat, amb l’assistència de més de 200 senadors. Josep Maria Bartomeu va fer
un balanç de la temporada i va tractar aspectes de l’actualitat
barcelonista. A l’acte del Senat també hi van intervenir el vicepresident primer Jordi Cardoner, que va fer una exposició de la
feina que fa la Fundació per ajudar els nens i nenes vulnerables;
el vicepresident tercer Jordi Moix, que va exposar l’evolució del
projecte de l’Espai Barça, i la directiva Marta Plana, responsable
del Barça Innovation Hub, que va presentar els trets fonamentals d’aquesta plataforma que aglutina els projectes de recerca i
coneixement del Club.
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Noves accions en la lluita antifrau
En el marc de l’estratègia de la lluita contra el frau impulsada
des de la Junta Directiva, la Comissió de Disciplina va acordar
obrir expedient a 747 socis identificats per haver cedit les seves
dades, de clau i pin, a tercers per comprar entrades de manera
fraudulenta. Els operadors d’aquestes dades van tenir accés a
la compra de milers d’entrades en condicions de preu i qualitat
molt avantatjoses, cosa que els va permetre fer una revenda lucrativa en perjudici dels interessos socials i econòmics del Club.
Simultàniament, es va decidir rescindir la relació contractual
amb tres turoperadors que, d’aquesta manera, ja no tenen la
possibilitat d’adquirir entrades. Tanmateix, el Club va estar col·laborant activament amb la policia al llarg de tota la temporada
en les diferents investigacions obertes contra les xarxes de frau
organitzat, i també va comparèixer en el jutjat d’instrucció que
porta una de les línies d’investigació policial com a part afectada.
D’aquesta manera, el Club va continuar duent a terme accions
per perseguir les xarxes organitzades i posar-hi fi; així mateix,
va agrair la col·laboració dels socis i sòcies en aquesta lluita per
erradicar totes les conductes fraudulentes.
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ATENCIÓ, ACCESSIBILITAT I INCLUSIÓ

‘T’Acompanyem’ i venda d’entrades

Des de l’Oficina d’Atenció al Barcelonista es va intensificar
novament la tasca de proporcionar atenció a tot el col·lectiu
social del Club, ja fos de manera presencial, telefònica o per
correu electrònic. Al llarg de la temporada 2018/19, el col·lectiu
de 61 persones que configuren el servei d’atenció al soci de
l’Àrea Social del FC Barcelona va efectuar un total de 326.864
interaccions entre el Club i els seus associats: amb 164.231
trucades ateses, 122.464 correus electrònics gestionats i un
total de 40.169 tràmits presencials.

Al llarg de la temporada es va continuar consolidant el servei
T’acompanyem, que el Barça i la Creu Roja gestionen per facilitar l’assistència de les persones amb problemes de mobilitat als partits del Camp Nou. Un any més es va incrementar
el nombre d’intervencions d’un servei que va continuar rebent
mostres de satisfacció per part dels usuaris. El nombre total de
serveis va ser de 1.817, repartits entre 1.543 efectuats a l’Estadi i
274 de transport adaptat. Pel que fa a entrades, l’Oficina d’Atenció Especialitzada va gestionar la venda o el bescanvi de més
de 400 entrades per a persones amb problemes de mobilitat.
Tant els voluntaris de la Creu Roja com el personal d’accessos
van oferir la màxima col·laboració, i van mostrar empatia i sensibilitat, fet que va facilitar la tasca i la bona imatge del servei.

VIII Diada del Soci Solidari

Atenció de l’OAE

Per vuitè any consecutiu, coincidint amb la primera eliminatòria
de Copa contra la Cultural Lleonesa, el Club va organitzar el 5 de
desembre la VIII edició de la Diada del Soci Solidari. Una bona
part dels 76.398 espectadors que van assistir a l’Estadi i que van
representar un nou rècord d’assistència en aquesta Diada pertanyien a entitats i associacions dedicades als col·lectius socials
més desfavorits de tot Catalunya. Amb el públic d’aquesta edició ja són 483.160 els espectadors que han pogut beneficiar-se
d’aquesta iniciativa solidària al llarg de les vuit edicions. Es van
poder repartir invitacions a més de 2.000 entitats i col·lectius d’interès social i un grup de nens de la Fundació Catalana Síndrome
de Down es van fer una foto amb els jugadors del primer equip.
En col·laboració amb la Creu Roja també va tenir lloc una acció de
suport als refugiats, quan els jugadors dels dos equips van sortir
acompanyats de nens refugiats amb els lemes Amb els refugiats
i Tant se val d’on venim a les samarretes. Dos dies abans de la jornada solidària, a l’Auditori 1899 s’havia celebrat un acte presidit
pel directiu Emili Rousaud d’agraïment a les persones que van
col·laborar en el repartiment d’entrades per a aquesta diada.

Des de l’Oficina d’Atenció Especialitzada (OAE), amb l’objectiu de
mostrar la sensibilitat del Club vers les persones que pateixen
qualsevol tipus de discapacitat o afectació en la mobilitat, es va
continuar proporcionant una atenció especialitzada i personalitzada. L’atenció presencial i el volum de correus electrònics i trucades telefòniques gestionades van continuar creixent, atès que
els socis i els aficionats discapacitats s’adrecen cada cop més a
l’OAE per fer-hi consultes, tràmits i propostes. L’OAE va coordinar,
amb la Mesa d’Assessors, diverses accions de millora en l’accessibilitat i l’adaptació a les instal·lacions.
També a través de l’OAE, el Club va acollir la primera reunió
de responsables d’accessibilitat de diferents clubs, federacions i Lligues europees que col·laboren amb el Centre per a
l’Accés al Futbol a Europa (CAFE), òrgan assessor associat a la
UEFA. El directiu Emili Rousaud, responsable de l’OAE, va ser
l’encarregat de donar la benvinguda als representants dels 18
clubs i de les 12 federacions participants.

Atenció al soci
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PROJECTES DE PROXIMITAT
Invitacions als socis sense abonament
La Junta Directiva va aprovar posar a disposició dels socis
no abonats, com a invitacions, els abonaments que van quedar temporalment suspesos a conseqüència de les sancions
imposades per la Comissió de Disciplina del Club, arran de
l’acció antifrau duta a terme en el decurs del Clàssic de la
temporada anterior disputat al Camp Nou. Les 2.821 localitats
corresponents als abonaments suspesos s’han anat oferint a
cada partit i de franc a tots els socis no abonats.
Aquesta xifra va anar disminuint tan bon punt es van anar
aixecant les sancions. Els interessats en aquestes invitacions
havien de fer la petició per mitjà d’un formulari que hi havia
al web i que calia emplenar abans de cada partit. Al llarg de la
temporada s’han repartit un total de 27.896 entrades a socis
sense abonament.

Entrades per a desplaçaments
Una de les mesures que va tenir continuïtat al llarg de la
temporada va ser la recollida de les entrades adquirides pels
socis en els desplaçaments del primer equip de futbol, a la
mateixa ciutat on van tenir lloc els partits, tant a la Lliga com
a la Copa i a la Lliga de Campions.
A través del web del Club es van anar posant a la venda,
de manera exclusiva per als socis i membres del carnet de
compromís, entrades per a tots els enfrontaments que es van
celebrar en camp contrari durant tota la temporada. Aquestes
entrades eren nominals i, un cop adquirides, els socis que les
havien comprades havien de recollir-les personalment en un
punt concret de la ciutat on es jugava el duel. Amb aquesta
mesura, el Club va tornar a fer un pas endavant en la lluita
contra la revenda, a fi d’assegurar que l’usuari de l’entrada és
el soci que la sol·licita.

117

Llotges Obertes als socis

Promocions per als socis a les botigues Barça

Les diferents Llotges Obertes que es van organitzar al llarg
de la temporada 2018/19 al Camp Nou i al Palau Blaugrana
van permetre que alguns socis poguessin viure un partit des
de la posició més privilegiada de cadascuna d’aquestes instal·lacions. Tots els socis interessats a poder gaudir des de la
Llotja d’un partit d’algun dels equips del Barça van emplenar
un formulari, i, posteriorment, els socis afortunats van ser seleccionats per sorteig. Únicament pel que fa a la Llotja Oberta
Jove, que va tenir lloc en el partit de Lliga del mes de desembre contra el Celta al Camp Nou, els joves que van assistir a la
Llotja del Camp Nou van ser escollits per sorteig entre tots els
socis d’entre 16 i 18 anys.

En el marc dels nous avantatges socials impulsats des del
Club per als socis, aquesta temporada s’han activat diferents
promocions amb descomptes i avantatges a les botigues
del FC Barcelona. Entre els mesos de setembre i octubre es
va efectuar una promoció que va oferir als socis un 40% de
descompte en la compra de la primera samarreta del Barça,
personalitzada amb el nom i amb el distintiu de Campions
de Lliga 2017/18. El mes de juny, més de 300 socis i sòcies i
els seus acompanyants van tenir l’ocasió de ser els primers
a adquirir la samarreta de la nova temporada 2019/20 amb
un 10% de descompte, en una festa exclusiva de presentació
celebrada a la Barça Store Camp Nou.
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Espai d’Animació

Lliurament de nous abonaments

Aquesta temporada va continuar funcionant plenament l’Espai d’Animació que es va determinar fa dos anys a la zona del
Gol Nord Baix de l’Estadi. L’aforament de la zona és de 1.246
localitats. Aquesta zona del Gol Nord està completament segregada de les altres zones, les portes d’accés són exclusives
i tenen un control biomètric (lectura d’empremta dactilar) per
garantir que únicament poden accedir-hi les persones autoritzades. L’Espai d’Animació va ser un èxit i és un referent
per als altres equips. A més, també destaca pel seu caràcter
familiar. Els grups que van integrar l’Espai d’Animació el curs
passat van ser els següents: Almogàvers, Creu de Sant Jordi,
Nostra Ensenya, Supporters Barça i Front 532.

Per vuitè any consecutiu el FC Barcelona va tornar a posar
nous abonaments a disposició dels socis inscrits a la Llista
d’Espera. Aquesta temporada van ser 405 els abonaments al
Camp Nou que es van adjudicar als socis, després de finalitzar el procés de renovació. Els abonaments atorgats seran
vàlids per al curs 2019/20. Amb l’assignació d’aquests abonaments, ja són 2.766 els socis inscrits a la Llista d’Espera
beneficiats amb un abonament des de la campanya 2011/12.
Els socis inscrits a la Llista d’Espera poden consultar la seva
posició al web del Club.

Casal de l’Avi Barça

Abonament Llista d’Espera

Els membres del Casal de l’Avi Barça van rebre la visita del
president Josep Maria Bartomeu, en el marc de la trobada
institucional que va tenir lloc al mes de desembre a l’Avantllotja del Camp Nou. Acompanyat de la vicesecretària de la
Junta Directiva, Maria Teixidor, el president Bartomeu va
agrair a aquests socis veterans el seu barcelonisme incondicional. Els membres del Casal de l’Avi Barça, creat el 1989
amb la finalitat d’acollir els socis jubilats del Club i presidit
actualment per Joaquim Gabarró, van protagonitzar altres
trobades i diferents activitats que van demostrar la seva vitalitat i dedicació al Barça.

Aquesta temporada 2018/19 va continuar funcionant l’abonament Llista d’Espera, un document personal i intransferible
que va permetre als socis inscrits en aquesta llista l’entrada a
l’Estadi en la majoria de partits −no s’hi van incloure els de les
categories A+ i A++. Els socis de la Llista d’Espera que ho van
desitjar van adquirir aquest abonament i van anar confirmant
prèviament l’assistència a cada duel que volien presenciar.
Aquest curs van ser un total de 315 socis els que van fer ús de
l’Abonament Llista d’Espera.
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ZONA NENS
XIV Mostra de Nadales Blaugrana
Per catorzè any consecutiu el FC Barcelona va organitzar la
Mostra de Nadales Blaugrana, que convida els socis d’entre
3 i 15 anys a fer un dibuix inspirat en les festes. En aquesta
edició es van presentar més de 1.300 dibuixos, que van quedar exposats a l’Espai de Nadal del Camp Nou. La guanyadora
d’aquesta catorzena Mostra de Nadales Blaugrana va ser la
nena d’11 anys Aina Riu Giménez, d’Altafulla. El lliurament de
premis va coincidir amb la festa d’inauguració de l’Espai Nadal del Camp Nou, i hi van assistir el vicepresident primer, Jordi Cardoner; la secretària de la Junta Directiva, Maria Teixidor;
la dibuixant Ariadna Reyes, encarregada de triar els dibuixos
premiats; el dibuixant Josep Antoni Fernández, Fer, i l’exjugador i entrenador de l’equip Barça Legends, Albert Chapi Ferrer.

1.531 incorporacions entre els socis de 0 a 5 anys
El FC Barcelona va continuar al llarg de la temporada 2018/19
la seva promoció especial destinada als infants d’entre 0 i 5
anys que es van fer socis del Club. Aquesta promoció va oferir
l’alta gratuïta als 1.531 nens i nenes que es van incorporar durant aquesta temporada al col·lectiu social del Barça, els quals
tampoc no van haver de pagar la quota del primer any de soci.
En el moment de vincular-se al Club, a més del corresponent
carnet, els nous socis de 0 a 5 anys van ser obsequiats amb un
lot de regals de benvinguda amb clares referències barcelonistes. També van rebre diferents obsequis i reconeixements
tots els socis joves que van canviar la categoria del seu carnet.
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Fotografies amb els primers equips

‘Fem Família’, entrades i passaports

Al llarg de la temporada el FC Barcelona va continuar oferint
als socis més joves, els que tinguessin entre 4 i 12 anys en el
moment de la inscripció, la possibilitat de fotografiar-se amb
els seus ídols del primer equip de futbol al Camp Nou, i, d’altra banda, també es va donar l’oportunitat als socis d’entre 4 i
15 anys de fer-se la fotografia amb els primers equips de bàsquet, handbol, futbol sala o hoquei patins al Palau Blaugrana.
Prop de 2.500 joves es van fotografiar amb l’equip de futbol
o amb els de les seccions professionals. A causa de la gran
demanda per fer-se la foto amb l’equip de futbol, durant tot el
curs hi va haver un llarg temps d’espera des del moment de la
inscripció fins al moment de la fotografia.

Durant la temporada va continuar funcionant el programa Fem
Família, adreçat a les famílies, amb el qual s’ofereixen tot un
seguit d’avantatges per als socis d’aquest col·lectiu, com pot
ser gaudir del carnet gratuït a partir del tercer fill, i també per
als discapacitats psíquics. Fem Família té com a objectiu fomentar l’assistència familiar a l’Estadi, i al final de la temporada es comptabilitzaven 759 carnets Fem Família. El nombre
de passaports emesos per facilitar l’accés dels més joves als
partits de l’Estadi va ser de 5.928 d’infantils fins a 7 anys i de
6.331 d’infantils de 7 a 14 anys. Pel que fa a l’assistència, es van
activar 23.867 passaports infantils, mentre que el nombre d’entrades de nens atorgades va ascendir a 48.385 durant el curs.
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ZONA JOVE
Avantatges del carnet Zona Jove
Per segona temporada consecutiva va funcionar el carnet de
soci Zona Jove, per als socis d’entre 18 i 30 anys. Amb aquest
carnet, que es va enviar amb la renovació del carnet del 2019,
es pot gaudir d’avantatges i promocions especials que s’ofereixen en diferents àmbits com l’educació, la pràctica esportiva, l’entreteniment i altres activitats lúdiques que es poden
consultar a l’espai web del Club. En el camp educatiu, els socis membres de la Zona Jove van poder gaudir de descomptes en els cursos en línia que ofereix Barça Innovation Hub,
el centre de coneixement, investigació, formació i innovació
esportiva del FC Barcelona. Pel que fa a les ofertes lúdiques o
d’entreteniment, es van oferir promocions d’esports aventura,
kàrting, vela, centres gimnàstics, escape rooms o altres pràctiques lúdiques i esportives.
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Programa de voluntariat amb la Fundació
Els socis de la Zona Jove van tenir l’oportunitat de seguir participant activament en dos dels projectes socials de la Fundació Barça: FutbolNet i Robot Pol. Els socis que ho van demanar van poder integrar-se en algun dels equips encarregats
de portar aquests dos projectes per instituts i hospitals, amb
l’objectiu de sumar-se com a voluntaris en aquestes activitats
i col·laborar a buscar una situació més igualitària i inclusiva
per als infants més vulnerables. El programa FutbolNet fomenta la pràctica esportiva com a cohesió social i conscienciació de valors entre els joves, mentre que el del Robot Pol permet que infants hospitalitzats puguin efectuar visites virtuals
al Camp Nou Experience des del mateix centre hospitalari en
què estan ingressats.
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Tercera edició de la Match Party
Per tercera temporada consecutiva, el Clàssic de Lliga contra
el Reial Madrid celebrat a l’estadi Bernabéu el 2 de març va
poder ser seguit des del Camp Nou pels joves socis del Barça
amb carnet Zona Jove. En aquesta ocasió, 700 seguidors es
van reunir a la Tribuna de l’Estadi per ser protagonistes de la
Match Party Estrella Damm, una activitat adreçada als socis
d’entre 18 i 30 anys, que va permetre seguir la retransmissió
televisiva del partit amb una pantalla gegant. A més de poder
seguir l’enfrontament de manera col·lectiva, la Match Party
va oferir als assistents un espai amb diferents activitats lúdiques, en què els socis van poder trobar-se amb aficionats de
la mateixa edat i compartir el temps previ del duel, gaudint
dels serveis de restauració i begudes, sortejos i altres ofertes.
Aquesta va ser la tercera edició de la Match Party, i en totes
tres la victòria del Clàssic del Bernabéu ha estat per al Barça.
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SOCIS I ESPORT
La Cursa Barça més solidària
Una edició més la Cursa Barça CaixaBank va tornar a omplir el barri de les Corts de barcelonisme. Més de 3.500 corredors i
corredores van participar en la Cursa Barça CaixaBank 2019 que reafirma el vessant social, solidari i multiesportiu del Club.
La victòria en categoria masculina va ser per a Juan Manuel Álvarez, mentre que en la categoria femenina la blaugrana Anna
Bové va ser la més ràpida a completar els 10 quilòmetres.
Aquesta edició també va ser especial per la col·laboració entre la cursa i la Fundació Barça, motiu pel qual durant el procés
d’inscripció els participants podien adquirir diversos productes solidaris, el benefici dels quals anirà destinat als projectes de
la Fundació. En total es van recaptar 3.134,5 euros.
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‘Corrent Fem Barça’

Torneig de bàsquet per a socis joves

Aproximadament uns 350 inscrits van participar en la Lliga d’Atletisme per a socis Corrent Fem Barça, que en aquest
període 2018/19 va arribar a la seva setena edició. La Lliga va
estar formada per nou curses populars de 10 quilòmetres repartides al llarg de la temporada, la primera de les quals va
ser la Cursa de la Mercè, celebrada al mes de setembre del
2018. La darrera va ser la Cursa Barça CaixaBank 2019, que va
dur-se a terme el 16 de juny del 2019. El lliurament de premis
d’aquesta edició de la Lliga Corrent Fem Barça va tenir lloc a la
Llotja President Josep Suñol del Camp Nou.

El FC Barcelona va organitzar al desembre del 2018 la segona
edició del Torneig de Bàsquet adreçat a joves de 7 a 13 anys
que fossin socis o que acreditessin que algun dels seus pares
o tutors ho era i també als membres de l’FCBEscola de bàsquet. El torneig es va incloure dins les activitats de Nadal organitzades pel Club, i va ser una competició en modalitat 3x3
que es va disputar al Palau Blaugrana amb la participació de
més de 100 nois i noies. Al final del torneig, tots els participants van ser obsequiats amb una medalla i un lot de regals,
així com amb una samarreta commemorativa d’aquest esdeveniment esportiu i lúdic.
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ESPORTS AMATEURS

ACTES
Els equips formatius celebren la cloenda
Els 800 joves esportistes d’entre 6 i 18 anys dels esports amateurs del FC Barcelona van participar al mes de juny en
l’acte de cloenda de la temporada 2018/19, que es va dur a terme a l’esplanada de l’Auditori 1899.
El vicepresident primer Jordi Cardoner i el directiu responsable dels esports amateurs, Oriol Tomàs, van presidir la cloenda,
que va consistir en el lliurament dels diplomes commemoratius de la temporada a tots els equips que pertanyen a l’etapa de
formació. També van assistir a l’acte els membres de la Comissió Esportiva dels esports amateurs Jaume Carreter, Josep Maria
Mir, Santi Torres, Josep Maria Cortal, Jaume Argilés, Ferran Butxaca i Francesc Carol.
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Presentació i aliança amb la Fundació Barça

Reconeixement a l’hoquei gel

El Palau Blaugrana va reunir tots els integrants dels nou esports amateurs del Barça al mes d’octubre del 2018, en l’acte de presentació dels equips de la temporada, al qual van
assistir el vicepresident primer Jordi Cardoner, el directiu
responsable d’aquests esports, Oriol Tomàs, i el membre de
la Comissió Social Jaume Carreter. Més de 1.300 esportistes,
tècnics, delegats i membres de les comissions esportives,
acompanyats dels seus familiars i amics, van omplir les grades del Palau Blaugrana en una presentació que va acabar
esdevenint una autèntica festa per als equips amateurs.
Enguany, el més destacat de l’acte va ser la presentació de
l’aliança entre els nou esports amateurs (atletisme, bàsquet
en cadira de rodes, bàsquet femení, hoquei gel, hoquei herba, patinatge, rugbi, voleibol femení i voleibol masculí) i la
Fundació Barça. Per aquest motiu, la temporada 2018/19 tots
els equips amateurs del Club van lluir a la samarreta de joc
(llevat del patinatge, que no duu samarreta) el logotip de la
Fundació, a fi de reforçar el vessant social d’aquest col·lectiu,
al mateix temps que posa en valor les samarretes de joc dels
diferents esports.

El primer equip del Barça Hoquei Gel va rebre el reconeixement del Club per haver aconseguit el títol de la Copa del Rei.
L’acte, presidit pel directiu responsable dels esports amateurs,
Oriol Tomàs, va comptar amb la presència de tots els jugadors, tècnics i delegats, així com del membre de la Comissió
Social responsable dels esports amateurs, Jaume Carreter, i
es va dur a terme a la Llotja Presidencial del Camp Nou. L’acte
va concloure amb una fotografia de família sobre la gespa.

MEMÒRIA FC BARCELONA

ESPORTS AMATEURS / ATLETISME

MÉS REIS QUE MAI
Aquest curs el Barça Atletisme va tornar a emportar-se el títol
de la Copa del Rei, ja que va sumar el tercer consecutiu i es
va confirmar com el club amb més títols de l’Estat. Pel que fa
a la categoria femenina, el Barça va millorar els resultats de
la temporada passada fregant el títol de la Copa de la Reina,
però va quedar, finalment, en segona posició.
Pel que fa a l’àmbit nacional, el domini del Barça va continuar sent absolut, tant en l’aspecte individual com de clubs.
La Lliga catalana absoluta va ser, un any més, per al Barça,
mentre que individualment van destacar atletes com Jaël
Bestué, Cristina Lara o Álvaro de Arriba, que es va proclamar
campió d’Europa en els 800 metres.
Aquesta temporada també ha destacat l’equip del Barça de
Cros, que es va proclamar campió d’Espanya en superar el
Bilbao Atletismo –campió de les set darreres edicions.

RESULTATS

EQUIP/CATEGORIA

CAMPIONAT

Equip absolut - Homes

Lliga Divisió d’honor

Equip absolut - Dones

CLASSIFICACIÓ
Sotscampions

Copa del Rei

Campions

Campionat de Catalunya Pista Coberta

Campions

Campionat de Catalunya Are Lliure

Campions
Terceres

Lliga Divisió d’Honor

Sotscampiones

Copa de la Reina

Homes - Dones

Equip Sub-20 - Homes

Campionat de Catalunya Pista Coberta

Campiones

Campionat de Catalunya Aire Lliure

Campiones

Campionat d’Espanya de Cros llarg

Campiones

Campionats d’Espanya Aire Lliure 2018

Primers Classificats

Campionats d’Espanya Pista Coberta 2019

Primers Classificats

Campionat d’Europa Pista Coberta 2019

11 Atletes

Campionat d’Europa Aire lLiure 2018

22 Atletes

Campionat de Catalunya Pista Coberta 2019
Campionat d’Espanya Pista Coberta 2019
Campionat d’Espanya Aire Lliure 2019

Equip Sub-20 - Dones

Campionat de Catalunya Pista Coberta 2019
Campionat d’Espanya Pista Coberta 2019

Escola d’atletisme

Campions
Sotscampions
Tercers
Campiones
5è Lloc

Campionat d’Espanya Aire Lliure 2019

4t Lloc

Campionat de Catalunya de Clubs Sub-14 A.ll.

Segons
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ESPORTS AMATEURS / RUGBI
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UNA FINAL HISTÒRICA
La temporada del Barça Rugby serà recordada per la final de la
Copa del Rei que va disputar el primer equip blaugrana. El rugbi blaugrana tornava a una final del seu títol predilecte 34 anys
després de disputar l’últim. Tot i aquest llarg període de sequera,
el Barça continua sent, encara avui dia, el Rei de Copes, amb 16
títols a les vitrines. La final, que enfrontava el Barça i l’Alcobendas, va estar marcada per l’èpica, ja que el partit es va acabar
decidint amb un assaig havent-se superat el minut 90 de partit
(23-24). Una acció que, tot i donar la victòria als madrilenys, va
permetre demostrar el bon estat de salut del rugbi blaugrana,
que torna a situar-se al capdavant del rugbi estatal i nacional.
A més de la Copa, el conjunt sota les ordres de Sergi Guerrero
també va aconseguir classificar-se per als play-off del títol de Lliga –gràcies als 57 punts aconseguits en la fase regular– i va estrenar l’any amb el títol de la Supercopa Catalana al imposar-se
per 17-21 a la UE Santboiana.
Pel que fa a les categories inferiors, aquest curs destaca l’equip
sub-17, que s’ha proclamat campió de Catalunya en rugbi de set,
però també l’excel·lent paper de l’escola blaugrana al campionat
d’Espanya d’aquesta categoria celebrat a Valladolid.
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RESULTATS

EQUIP/CATEGORIA

CAMPIONAT

Sènior A

Liga Heineken
Supercopa Catalana
Copa del Rei

CLASSIFICACIÓ
Sisè classificat
Campió
Sotscampió

Sènior B

Divisió d’Honor Catalana

Primer

Sènior C

Primera Catalana

Cinquè

Sub-18

Lliga Catalana

Tercer

Campionat de Catalunya Sevens

Segon

Sub-16
Sub-14
Sub-12

Lliga Catalana

Segon

Campionat de Catalunya Sevens

Campió

Lliga Catalana

Quart

Campionat de Catalunya Sevens

Segon

Torneig Nacional
Campionat de Catalunya

Campió Copa d’Argent
Sotscampió

ESPORTS AMATEURS / VOLEIBOL MASCULÍ

LA PERMANÈNCIA S’ESCAPA
EN L’ÚLTIM SOSPIR
El Barça no va poder mantenir la categoria en una temporada
complicada per al primer equip del Barça de voleibol masculí.
Els blaugranes van estar lluitant per la permanència durant tot
l’any i no van abaixar els braços en cap moment. A l’última jornada els blaugranes van arribar amb opcions de mantenir la categoria, ja que es trobaven empatats amb el Melilla a 17 punts.
Una victòria davant el seu rival més directe els hauria valgut per seguir un any més a la Superlliga, però els locals es
van imposar per 3 sets a 1.
Aquesta temporada, però, ha destacat el segon equip del
voleibol blaugrana que, després d’acabar primer la Lliga regular, va disputar la fase final catalana així com la fase d’ascens a Primera Nacional, i va finalitzar les dues fases en segona posició. També cal remarcar el paper de l’equip juvenil, el
qual va acabar la Lliga regular en primera posició i en segon
lloc la fase final catalana.

RESULTATS

EQUIP/CATEGORIA

CAMPIONAT

Superlliga

Lliga regular-Superlliga Masculina

Sènior B

Lliga regular-1a Catalana

Primer

Fase final catalana

Segon

Juvenil

Cadet

CLASSIFICACIÓ
Onzè

Fase d’ascens 1a Nacional-Roquetes

Segon

Lliga regular

Primer

Fase final

Segon

Campionat d’Espanya - SÒRIA

Tretzè

Lliga regular - Grup 1

Primer

Fase final

Quart

Infantil

Lliga regular

Sisè

Aleví

Lliga regular

Segon

Campionat d’Espanya

Quinzè
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ESPORTS AMATEURS / HOQUEI HERBA

L’EQUIP MASCULÍ COMPLEIX
I EL FEMENÍ ES REIVINDICA
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Per tercer any consecutiu el Barça Hoquei Herba seguirà una
vegada més a la Divisió d’Honor. Els blaugranes van aconseguir la permanència en el tram final de temporada, en una
campanya més irregular però igual de solvent que l’anterior.
Tot i que el conjunt d’Oriol Torras no va poder repetir la
gesta de classificar-se per a la Copa del Rei, els barcelonistes
sí que ho van poder fer en accedir al play-off de la Lliga. Als
quarts de final, el Barça va caure davant l’Atlètic Terrassa, i va
quedar fora de la Final Four.
Pel que fa a l’equip femení, el conjunt de David Salsench va
començar molt bé l’any, arribant a situar-se en les posicions
d’ascens i reivindicant-se com un dels equips amb més bon
joc de la categoria. A la segona volta, però, amb un equip que
va patir moltes baixes, les blaugranes no van poder mantenir
el ritme i es van veure relegades a la desena posició.

RESULTATS

EQUIP/CATEGORIA

CAMPIONAT

1r Equip Masculí

Divisió d’Honor A
Campionat Catalunya Herba
Campionat Catalunya Sala
Campionat Espanya Sala
Copa Federació Dhm
Primera Divisió Femenina
Campionat Catalunya Herba
Campionat Catalunya Sala
Campionat Espanya Sala
Segona Divisió Catalana
Segona Divisió Catalana
Campionat Catalunya Herba
Campionat Catalunya Sala
Copa Espanya
Campionat Catalunya Herba B
Campionat Catalunya Sala
Campionat Catalunya Herba B
Campionat Catalunya Herba
Campionat Catalunya Sala
Campionat Catalunya Herba B
Campionat Catalunya Sala C
Campionat Catalunya Herba B
Campionat Catalunya Sala
Campionat Catalunya Herba
Campionat Catalunya Sala
Copa Federació
Campionat Catalunya Herba C
Campionat Catalunya Sala D
Copa Federació C
Campionat Catalunya Herba B
Campionat Catalunya Sala B
Copa Federació B
Campionat Catalunya Herba B
Campionat Catalunya Sala C
Copa Federació
Campionat Catalunya Herba B
Campionat Catalunya Sala B
Copa Federació
Campionat Catalunya Herba
Copa Federació
Campionat Catalunya Herba D
Copa Federació C
Campionat Catalunya Herba
Copa Federació B

1r Equip Femení

2n Equip Masculí
2n Equip Femení
Juvenil Masculí A

Juvenil Masculí B
Juvenil Femení
Cadet Masculí A
Cadet Masculí B
Cadet Femení
Infantil Masculí A

Infantil Masculí B

Infantil Femení

Aleví Masculí

Aleví Femení

Benjamí Masculí A
Benjamí Masculí B
Benjamí Femení
Hoquei + Barça Blau
Hoquei + Barça Grana
Hoquei + Barça Paideia
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CLASSIFICACIÓ
Setè
Vuitè
Setè
Subcampió
Cinquè
Desenes
Cinquenes
Quartes
Vuitenes
Catorzè
Dotzenes
Cinquè
Cinquè
Sisè
Setè
Novè
Sisenes
Setè
Vuitè
Desè
Vuitè
Cinquenes
Setenes
Setè
Sisè
Setè
Setè
Cinquè
Sisè
Terceres
Cinquenes
Cinquenes
Setè
Tercer
Sisè
Terceres
Novenes
Vuitenes
Setè
Quart
Sisè
Dotzè
Sisenes
Subcampiones
Campió
Sisè
Quart

ESPORTS AMATEURS / HOQUEI GEL

CAMPIONS DE LA COPA DEL REI,
QUATRE ANYS DESPRÉS
Temporada magnífica, la del Barça Hoquei Gel, que va aconseguir proclamar-se campió de la Copa del Rei en un cap de
setmana digne de ser emmarcat. Els blaugranes van repetir
la història de fa quatre anys, i van superar el Txuri-Urdin a les
semifinals a la pròrroga –gràcies a un gol de Bruno Baldris–
per 4-5. A la final, Barça i Puigcerdà es van tornar a veure les
cares com fa quatre anys. El Barça va dominar en tot moment
una final que va endur-se per 1-5 i que va representar el zenit
d’un equip que va anar de menys a més, però que va poder
culminar amb un títol.
A la Lliga, el conjunt de Marcus Fajardo va tornar a classificar-se per al play-off (després de la tercera posició a la fase
regular), però els blaugranes van caure en l’eliminatòria de
semifinals davant el Puigcerdà.
Al títol del primer equip, cal sumar-hi el doblet de l’equip
sub-17, que es va emportar la Lliga i la Copa amb un domini
absolut del Barça en aquesta categoria, i el títol de Lliga de la
categoria sub-14.

RESULTATS

EQUIP/CATEGORIA

CAMPIONAT

Primer Equip

Lliga Nacional

Tercer

Copa del Rei

Campió

Lliga Nacional

Primer a la fase regular

U20
U17
U14

CLASSIFICACIÓ

Copa d’Espanya

Segon

Lliga Nacional

Campió

Copa d’Espanya

Campió

Lliga Nacional

Campió
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ESPORTS AMATEURS / PATINATGE ARTÍSTIC SOBRE GEL
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MANTENEN EL RITME
Una temporada més el Barça de patinatge artístic sobre gel va
demostrar el seu potencial en totes les competicions en què
va participar. Amb un domini absolut en les competicions catalanes, amb 17 patinadores que van pujar al podi sumant les
diferents categories (nou medalles d’or, cinc d’argent i tres de
bronze), el Barça també va mostrar la seva solvència en l’àmbit estatal: cinc campions d’Espanya (tres en la modalitat ballet),
dos sotscampions i un bronze.
A més, aquesta temporada el Barça de patinatge també ha incorporat l’Escola de Patinatge i va celebrar una cloenda a la Pista
de Gel, la direcció artística de la qual va anar a càrrec de Patrick
Capmartín, amb un espectacle inspirat en la capital de França.
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RESULTATS

PATINADOR/PATINADORA

CAMPIONAT (CATEGORIA)

POSICIÓ

Eva Medina

Campionat de Catalunya (debutants)

Primera

Valery Russo

Campionat de Catalunya (debutants)

Segona

Martina Sibera

Campionat de Catalunya (debutants)

Tercera

Miquel Vial

Campionat de Catalunya (debutants)

Primer

Jaume Fluvià

Campionat de Catalunya (debutants)

Segon

Aidan Huestis

Campionat de Catalunya (Benjamí)

Segon

Annika Huestis

Campionat de Catalunya (Cadet)

Primera

Ona Fitó

Campionat de Catalunya (Novice Regional)

Primera

Emilia Giniiatova

Campionat de Catalunya (debs)

Primera

Guiu Oliver

Campionat de Catalunya (Basic Novice)

Primer

Gael Foulon

Campionat de Catalunya (Basic Novice)

Segon

Paula Foulon

Campionat de Catalunya (Intermediate Novice)

Tercera

Júlia Rodríguez

Campionat de Catalunya (Novice Advanced)

Primera

Fanny Maria

Campionat de Catalunya (Novice Advanced)

Segona

Alexandra Martínez

Campionat de Catalunya (Novice Advanced)

Tercera

Daniela Blanco

Campionat de Catalunya (Júnior ISU)

Primera

Arnau Joly

Campionat de Catalunya (Júnior ISU)

Primer

Júlia Rodríguez

Campionat d’Espanya Absolut (Novice Advanced)

Tercera

Aleix Gabara

Campionat d’Espanya Absolut (Júnior)

Primer

Arnau Joly

Campionat d’Espanya Absolut (Júnior)

Segon

Olivia Smart / Adrià Díaz

Campionat d’Espanya Absolut (Parelles Sènior)

Segons

Emilia Giniiatova

Campionat d’Espanya Infantil (debs)

Primera

Barça Artistic Team

Campionat d’Espanya Infantil (Ballet)

Primeres

Wonder

Campionat d’Espanya Infantil (Ballet)

Primeres

Phoenix

Campionat d’Espanya Infantil (Ballet)

Primeres

ESPORTS AMATEURS / BÀSQUET EN CADIRA DE RODES

PRESÈNCIA A LA FINAL FOUR
Una temporada més l’UNES Barça es va classificar per a la Final Four d’ascens a la Primera Divisió. En aquesta ocasió, el
conjunt blaugrana ho va fer amb una extraordinària solvència
a la fase de grups, en la qual va sumar set victòries i una sola
derrota.
Abans d’arribar a la Final a Quatre, els blaugranes van mostrar una molt bona versió a la fase d’ascens (organitzada enguany pel Barça i disputada a Sant Feliu de Llobregat) i van
acabar com a segons de grup assolint l’objectiu primordial de
ser en la lluita per l’ascens.
En les semifinals però, el CAI Saragossa va trencar el somni
d’un Barça que, tot i quedar-se sense l’ascens de categoria, va
tornar a demostrar el seu potencial.
Pel que fa a la Copa Catalunya, els blaugranes tampoc no van
tenir gaire sort i només van poder signar una tercera posició.
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ESPORTS AMATEURS / BÀSQUET FEMENÍ
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FLIRTEJANT AMB L’ASCENS
Isaac Fernández agafava el timó d’un equip renovat que incorporava experiència amb jugadores com Anna Boleda o
Beatrice Carta, però també joventut amb peces fonamentals
com Regina Aguilar, Aixa Wone o Lola Pendande.
Les blaugranes van mantenir-se quasi tota la campanya en
posicions de play-off, tot i que la quarta plaça no es va acabar
de certificar fins a l’última jornada. El Barça CBS es va imposar a l’Ardoi i va aconseguir la classificació per a la fase d’ascens a la Lliga Femenina en la seva segona temporada a l’LF2,
després d’aconseguir l’ascens la temporada 2016/17.
Tot i que en la fase d’ascens les blaugranes no van poder
accedir a una de les dues finals que es disputaven, el Barça va
tancar la temporada havent millorat els registres (17 victòries
en 28 jornades), assolint l’objectiu de consolidar-se a la categoria i amb el títol de la Lliga Catalana de l’LF2 al sac.
Pel que fa a les categories inferiors, el Barça CBS va aconseguir que els cinc equips estiguin al màxim nivell català la
pròxima temporada.
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RESULTATS

EQUIP

CAMPIONAT

Sènior A

Lf2

CLASSIFICACIÓ
Quart Classificat Lliga regular
Fase d’ascens A LF1
Campió Lliga Catalana
Catorzè

Sènior B

1A Catalana

Júnior A

Preferent A

Vuitè

Júnior Blau

Nivell A

Tercer

Cadet A

Preferent A

Quart

Cadet Blau

Preferent B

Segon

Cadet Grana

Nivell A1

Quart

Cadet Groc

Nivell A2

Tercer

Infantil A

Preferent

Subcampió de Catalunya,

Campionat d’Espanya

Tercer

Infantil Blau

Grup Especial 1r Any

Subcampió de Catalunya

Infantil Grana

Nivell A

Subcampió de Barcelona

Mini A

Nivell A1

Quart

Mini Blau

Nivell A2

Tercer

Mini Vermell

Nivell B1

Tercer

Mini Grana

Nivell B2

Campió Lliga regular

Mini Groc

Nivell C1

Segon

Premini A

Nivell A

Subcampió de Barcelona

Premini B

Nivell B

Quart

ESPORTS AMATEURS / VOLEIBOL FEMENÍ

EXCEL·LENTS A LA LLIGA I A LA COPA
El voleibol femení tanca una temporada excel·lent, després del
seu gran paper a la Lliga i a la Copa de la Reina. Les blaugranes, dirigides aquest any per Hugo Gottutzo, van aconseguir
la segona posició al final de la primera volta, una plaça que
els donava l’accés directe a les semifinals de Copa. Un fet que
només havia succeït tres vegades en la història del Club blaugrana, la primera en què s’accedia directament a la semifinal.
A la segona volta les blaugranes van mantenir el ritme i van
finalitzar la fase regular en segona posició (amb 50 punts),
cosa que els va permetre accedir a la semifinal del play-off.
En aquesta eliminatòria, les blaugranes es van imposar per
la via ràpida, ja que es van endur els tres primers partits. A
la final –la primera de la història del voleibol blaugrana–, el
conjunt català va tornar a mostrar la seva millor versió però
el Logronyo, les grans favorites al títol, no va fallar i va acabar
deixant el Barça en segona posició.
Aquesta temporada també ha destacat el conjunt infantil
del CVB Barça, que s’ha proclamat campió d’Espanya.

RESULTATS

EQUIP/CATEGORIA

CAMPIONAT

Superlliga

Lliga Iberdrola

CLASSIFICACIÓ
Subcampió

Lliga Catalana Superlliga

Campió

Primera Nacional

Primera Divisió Nacional

Cinquè

Primera Catalana

Primera Divisió Catalana Sènior

Tretzè

Juvenil A

Campionat d’Espanya Juvenil

Subcampió

Superlliga Júnior

Quart

Camponat de Catalunya Juvenil 1a Divisió

Campió

Campionat de Catalunya Juvenil 2a Divisió

Subcampió

Juvenil Blau

Campionat de Catalunya Juvenil 2a Divisió

Vuitè a la fase d’ascens

Juvenil Pro

Campionat de Catalunya Juvenil 3a Divisió

Vuitè a la fase d’ascens

Cadet A

Campionat d’Espanya Cadet

Quinzè

Copa d’Espanya

Dissetè

Juvenil Grana

Campionat de Catalunya Cadet 1a Divisió
Cadet Grana

Campionat de Catalunya Cadet 2a Divisió
Campionat de Catalunya Cadet 2a Divisió

Cadet Pro

Campionat de Catalunya Cadet 3a Divisió

Infantil A

Campionat d’Espanya Infantil

Segon a la fase de grups
Campió
Subcampió

Copa d’Espanya
Campionat de Catalunya Infantil 1a Divisió

Campió a la fase final

Campionat de Catalunya Infantil 2a Divisió

Campió
Setzè

Copa d’Espanya
Infantil Groc

Quart de la fase de grups
Divuitè

Copa d’Espanya (Nivell 2)

Infantil Taronja

Campió
Subcampió

Copa d’Espanya (Nivell 3)
Cadet Blau

Campió de la fase final

Campionat de Catalunya Infantil 2a Divisió

Quart de la fase de grups
Quart

Copa d’Espanya (Nivell 3)
Infantil Verd

Campionat de Catalunya Infantil 2a Divisió

Tercer Grup Plata

Infantil Vermell

Campionat de Catalunya Infantil 2a Divisió

Quart de la fase de grups

Infantil Lila

Campionat de Catalunya Infantil 2a Divisió

Cinquè Grup Plata

Infantil Blanc

Campionat de Catalunya Infantil 2a Divisió

Sisè Grup Bronze

Aleví A

Campionat de Catalunya Aleví

Tercer
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PENYES

PENYES
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El 39è Congrés consolida la força del moviment de penyes
Els dies 13, 14 i 15 d’agost el Palau de Congressos de Catalunya i les instal·lacions del FC Barcelona van acollir, un cop més, el
Congrés Mundial de Penyes, la trobada anual més important en l’àmbit penyístic blaugrana. En aquesta 39a edició més d’un
miler de penyistes, socis i aficionats del Barça es van citar en una trobada on l’ambient esportiu i festiu va tornar a ser el principal denominador comú.
En el transcurs de la jornada institucional, la més solemne del Congrés, el president de la Confederació Mundial de Penyes,
Antoni Guil, va destacar la importància de continuar treballant en projectes que portin a dinamitzar les penyes i a acostar-les
als joves a través de l’esport base, i va destacar el gran suport demostrat pels penyistes a tots els equips del FC Barcelona.
D’altra banda, es van posar en valor els principals actes i fites solidaris organitzats durant la temporada, així com les diferents
activitats promogudes per elevar la marca penya. També es va fer la presentació del nou web de la Confederació Mundial de
Penyes, operatiu des del mes de desembre.
A la cita no hi van voler faltar els directius del FC Barcelona, amb el president Josep Maria Bartomeu al capdavant, que va
posar de manifest la importància de continuar caminant junts amb la Confederació per consolidar el moviment de penyes del
FC Barcelona com el més sòlid i organitzat del món. Les noves incorporacions de la temporada per al primer equip, Lenglet,
Arthur, Malcom i Arturo Vidal, van ser presentades als penyistes juntament amb el secretari tècnic, Éric Abidal i l’adjunt a la
secretaria tècnica, Ramon Planes. També es va celebrar el Dinar de Gala, amb més de 950 penyistes assistents.
Dos dies abans, el 13è Torneig de Futbol 7 havia donat el tret de sortida a la celebració del Congrés als camps annexos del
Miniestadi, on més de 250 nens i nenes de 19 equips van representar 12 federacions de penyes barcelonistes i van demostrar la
rellevància de l’esport en el si de les entitats penyístiques. Així mateix, el Congrés va acollir el VII Torneig de Cartes de Penyes,
el ja històric sopar popular del Congrés Mundial i la tercera edició del Torneig Penyes Futbol Games eSports.
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PROJECTES
Nou conveni i pla estratègic d’abast mundial
En un nou conveni signat el mes de maig, la Confederació
Mundial de Penyes ha establert un nou marc estable en la seva
relació amb el Club, que actualitza els acords assolits el 23 de
maig del 2015, data en què es va signar el primer conveni.
L’acord és fruit de la complicitat entre aquestes dues entitats i garanteix l’estabilitat i la sostenibilitat de la Confederació, permetent alhora l’alineació del moviment de penyes en
l’assoliment dels objectius estratègics del FC Barcelona.
La Confederació Mundial de Penyes continua treballant en
el projecte Penyes Segle XXI, que té com a objectiu principal
contribuir des del territori al creixement del FC Barcelona i a
la seva consolidació com a millor club del món des del vessant social de l’Entitat. Per això, alineat amb el pla estratègic
del FC Barcelona, la Confederació aposta per nou grans projectes fixats també en aquest conveni de col·laboració.
Entre d’altres, aquests projectes tenen com a objectiu la
participació dels socis del FC Barcelona en tota una sèrie d’activitats promogudes per la Confederació Mundial de Penyes,
des del foment de l’esport de base fins a activitats de caire
cultural o lúdic. També l’impuls de projectes solidaris, en col·
laboració amb la Fundació Barça, pretén ser una corretja de
transmissió dels valors inherents al Club en el territori.
A més a més, l’expansió internacional del moviment de penyes, que se suma al propòsit del FC Barcelona de créixer en
mercats estratègics, ha de contribuir a donar a conèixer i a
arrelar la marca Barça arreu del món. En aquest sentit, la Confederació Mundial de Penyes ha aconseguit créixer en globalitat i internacionalització, aglutinant un total de 134 penyes
internacionals repartides en 65 països dels cinc continents.

Una temporada plena d’activitats destacades
La Confederació Mundial de Penyes ha seguit impulsant el
projecte Junts+, el qual, a més de promoure l’esport de base,
vol transmetre els valors blaugrana i el sentiment culer als
més joves arreu del territori. Les penyes implicades en aquest
projecte col·laboren amb un equip d’esport formatiu de la
seva localitat per establir una relació a llarg termini amb una
de les cinc seccions professionals del Club: futbol, futbol sala,
bàsquet, handbol o hoquei patins. Els centenars de nens i nenes que participen en el projecte Junts+, així com les seves
famílies, han rebut un carnet específic associat a la penya
corresponent que ha promogut aquesta acció.
Amb el mateix esperit de compartir amb els penyistes més
joves els valors esportius del FC Barcelona, l’Agrupació de Penyes ha impartit aquesta temporada un seguit de formacions
per informar nens, pares i entrenadors sobre els beneficis de
la pràctica esportiva, però també sobre bones conductes dins
i fora de la competició.
Així mateix, la Confederació ha engegat el Penyes Pàdel
Tour, un nou torneig de pàdel que ha recorregut el territori i
que ha atret tots els socis, penyistes i aficionats blaugrana
amants d’aquest esport. La participació ha estat tot un èxit, i
s’han arribat a congregar gairebé 200 parelles.
Tampoc no ha faltat a la cita l’emoció dels eSports, i en concret del videojoc Pro Evolution Soccer 2019 de Konami, que ha
apropat una multitud de joves al moviment de penyes gràcies
al torneig Penyes Futbol Games. La iniciativa ha guanyat en
consolidació i recorregut, ja que ha travessat l’Atlàntic i ha arribat per primer cop al Brasil amb la PB de São Paulo. Després
de tres edicions, el torneig s’ha erigit com una de les activitats
preferides dels benjamins de les penyes.
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Les penyes, motor dels equips fora de casa

L’esperit solidari, cada cop més present

Les penyes i els penyistes blaugrana han consolidat, al llarg de la
darrera temporada, la seva presència en gires i desplaçaments
del FC Barcelona per demostrar el suport a l’equip, vagi on vagi.
En total, han estat milers de persones les que han viatjat i acompanyat els jugadors de les diferents seccions culers, cosa que evidencia l’enorme rellevància que els penyistes tenen en el manteniment de l’esperit blaugrana arreu del món.
La final de la Copa del Rei, celebrada a Sevilla, va ser una de les
principals cites de la temporada, on es van arribar a congregar
més de 8.000 blaugranes d’arreu del món. De la mateixa manera, els partits celebrats a la Lliga de Campions s’han erigit com
a gran exponent de l’animació de les penyes arreu del territori
europeu. En total, els penyistes hi han representant el 70% de
l’afició desplaçada.
Un altre exemple del poder de convocatòria de l’afició penyística va ser el viscut durant la darrera Diada del Soci Solidari, que
va aplegar més de 16.000 persones provinents de col·lectius,
entitats, escoles, associacions i institucions d’acció social de tot
Catalunya. Els mítings o concentracions de seguidors que habitualment precedeixen els partits també han estat multitudinaris.
Convé remarcar el compromís demostrat per les penyes amb
el futbol femení del FC Barcelona, que enguany va disputar la final de la UEFA Champions League a Budapest amb la presència
de més de 250 penyistes. Així mateix, les penyes van contribuir a
batre rècords d’assistència en l’històric partit celebrat contra l’Atlètic de Madrid al Wanda Metropolitano.

En el transcurs de la darrera temporada, la Confederació Mundial de Penyes ha continuat demostrant que la solidaritat i la
implicació amb la població més necessitada és un dels seus
valors inherents. De la seva activitat en aquest àmbit, destaca
l’èxit de la Diada del Soci Solidari, que, un any més, va aconseguir mobilitzar alumnes d’escoles d’arreu de Catalunya per
acudir al Camp Nou i contribuir amb aliments de primera necessitat al Gran Recapte del Banc dels Aliments, per després
gaudir en directe d’un partit del primer equip. En total, es van
aportar 6.850 kg d’aliments i es va entregar un xec per valor de
5.000 euros al Banc dels Aliments.
En el mateix àmbit, les federacions i les entitats penyístiques
d’arreu del món van dur a terme més de 500 accions i activitats solidàries arreu del món en el transcurs de la temporada
2018/19, un 65% més que l’exercici anterior. Entre les accions
més destacades, hi ha l’establiment d’un acord de col·laboració amb la Creu Roja per posar les penyes a la disposició de
persones refugiades a Catalunya, el suport a projectes per a
la investigació de malalties minoritàries en infants o l’impuls
d’una jornada de donació de sang amb el Banc de Sang, que
va aplegar un centenar de donants.

ACTES
Un miler d’actes celebrats a escala mundial
Durant la temporada 2018/19, la Confederació Mundial de Penyes ha organitzat i col·laborat en més d’un miler d’actes i activitats adreçats a penyistes, socis i seguidors blaugrana d’arreu
del món. Tots els casos coincideixen en el seu propòsit: la voluntat de compartir i fer créixer l’esperit blaugrana.
D’aquesta manera, al llarg de l’any s’han impulsat diverses
trobades de penyes, celebracions d’aniversaris, efemèrides,
xerrades i conferències, així com altres esdeveniments de caràcter social i esportiu que han reforçat el vincle de les penyes
amb les localitats on són presents. En la seva majoria, aquests
actes han comptat amb la presència de directius blaugrana,
els quals han volgut posar de manifest la rellevància que el
moviment de penyes té per al Club.
En l’àmbit sociocultural ha destacat la posada en marxa del
cicle de conferències Barça i Catalunya, que ha visitat més de
30 localitats del territori per explicar als penyistes els orígens
del FC Barcelona i la relació estreta que té amb el catalanisme.
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Així mateix, han estat destacats els esdeveniments de tipus
social i esportiu impulsats per les entitats penyístiques locals en
la seva vocació de defensa dels valors i la identitat blaugrana.

PENYES

NOVES PENYES

Les penyes, ambaixades al territori
435
penyes
86.000
penyistes

134
penyes
22.300
penyistes

678
penyes
55.700
penyistes

Món

Resta de l’Estat

Les penyes del FCB

27%
73%
Homes

Catalunya

1.247 164.000 33%
Dones

penyes

penyistes

-35 anys

Noves Penyes Temporada 2018/19
NOM

PROVÍNCIA / PAÍS

Penya Barcelonista Bordeus..................................................................................................................................................... França
Penya Blaugrana Vandoeuvre Lorraine............................................................................................................................... França
Penya Blaugrana Frente de Minsk.................................................................................................................................Bielorússia
Penya Barcelonista Sfax .............................................................................................................................................................Tunísia
Casa del Barça Maputo........................................................................................................................................................Moçambic
Penya Blaugrana Alger ............................................................................................................................................................... Algèria
Gent Blaugrana Meknès............................................................................................................................................................. Marroc
Gent Blaugrana de Tànger ....................................................................................................................................................... Marroc
Peña Barcelonista de Panamá ............................................................................................................................................ Panamà
Penya Barcelonista Supporters Barça ..........................................................................................................................Barcelona
Peña Corazón Culé de Málaga ............................................................................................................................................... Màlaga
Penya Barça de Kinshasa .............................................................................................................Rep. Democràtica del Congo
Penya Blaugrana Abidjan .............................................................................................................................................. Costa d’Ivori
Penya Blaugrana Accra ............................................................................................................................................................... Ghana
Penya Barcelonista Ouagadougou...........................................................................................................................Burkina Faso
Penya AraBlaugrana of Nazaret .........................................................................................................................................Palestina
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AGRUPACIÓ BARÇA JUGADORS

L’EXFUTBOLISTA DEL CLUB, AL CENTRE DE L’AGRUPACIÓ
A la temporada 2018/19 hi va haver alguns canvis que van ser transcendents per a l’Agrupació Barça Jugadors, enfocats
sobretot a mitjà termini i llarg termini. D’una banda, Ramon Alfonseda va ser reelegit president de l’entitat i va nomenar una
junta directiva amb la incorporació de nous directius i, per primer cop, directives. La nova junta va aprovar el Pla Estratègic
de l’ABJ fins al 2022, un full de ruta que persegueix el creixement sostingut de l’entitat i la millora qualitativa dels serveis.
Finalment, l’Agrupació va adquirir un local de propietat a tocar del Camp Nou i va iniciar els treballs per traslladar-s’hi, previsiblement durant el segon semestre del 2019. En aquest espai s’hi inclourien tots els serveis a l’exfutbolista del FC Barcelona.
L’Agrupació tenia, al final de la temporada 2018/19, 1.286 membres. Al 2018 va rebre una aportació de 2,3 milions d’euros
provinents del futbol professional del Club.
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Vida social

40 anys de Basilea

El president del FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu, va presidir
el Sopar Anual de l’Agrupació, que va aplegar 400 persones per
celebrar les festes nadalenques. Vuitanta exjugadors blaugrana
de més de 65 anys van participar en les Folgues que es van fer a
Lisboa i la Vall d’Aran, les sortides pensades per a aquest col·lectiu i que els transporten a les vivències del seu pas pel Club.

El mes de maig del 2019, coincidint amb el 40è aniversari de
la Recopa d’Europa de Basilea, l’Agrupació i el FC Barcelona
van organitzar un acte d’homenatge i reconeixement que va
reunir una vintena dels integrants de la plantilla que van portar a les vitrines del Club el primer gran títol europeu.

Ajuda i acompanyament a l’exjugador del Club
Cobrir les necessitats que tingui l’exjugador i exjugadora del Club és el principal objectiu de l’Agrupació. L’activitat formativa,
esportiva i social gira a l’entorn de tot allò que faci que el membre de l’Agrupació Barça Jugadors (ABJ) se senti integrat a l’associació i connectat amb l’entorn blaugrana. En l’àmbit econòmic, durant el 2018 l’Agrupació –a través de la Fundació Barça
Veterans– va destinar més de 435.000 euros a l’ajut directe als exjugadors i familiars directes. Com a complement als ajuts, es
va mantenir la forta participació en el programa de formació, en què van prendre part 100 alumnes, principalment en cursos
esportius i d’idiomes, dos eixos clau per a la transició professional i la cerca de feina. Un programa formatiu en què l’Agrupació
va treballar per donar un nou impuls gràcies a un nou acord amb Barça Universitas i, en paral·lel, a la borsa de treball promoguda des de la mateixa associació. Les activitats pròpies, com el programa Coach Values que des de l’Agrupació s’organitza per
a patrocinadors i col·laboradors, són, al mateix temps, un espai de sortida professional i experiència per als membres de l’ABJ.
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Fundació, penyes i Masia 360

Setmana Barça Jugadors a Cervera

Durant la temporada 2018/19 es va mantenir la col·laboració
amb la Fundació Barça, reflectida en la participació habitual
d’exjugadors i exjugadores voluntaris en projectes locals com
el Robot Pol o FutbolNet, o bé en accions puntuals a Grècia
(Lesbos), el Líban (Vall de la Bekaa) i l’Aràbia Saudita. La relació amb la Confederació Mundial de Penyes va anar a l’alça,
pel que fa a la presència de membres de l’ABJ en actes de
les penyes barcelonistes, amb 224 actes, xifra que significa un
increment de més del 40% respecte a la temporada anterior.
Amb Masia 360 es van organitzar dues sessions del projecte
Identitat Barça, amb els Benjamins C i D.

L’Agrupació va organitzar a Cervera la Setmana Barça Jugadors, tres dies d’actes protagonitzats per membres de l’ABJ i
adreçats a totes les edats: clínics, xerrades, tallers i conferències. El punt culminant va ser la trobada que va reunir 200
exfutbolistes del Club i que va homenatjar la plantilla del FCB
Femení, que el 1994 va guanyar la Copa de la Reina, i la del
Juvenil sub-19, que el mateix any va aconseguir Lliga i Copa.

Suport de les pioneres al Barça Femení
Una representació de l’ABJ, entre la qual hi havia un grup de
les pioneres del futbol femení al Club, va acompanyar el Femení a la final de la Champions League que es va disputar a
Budapest (Hongria).
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Premi per a Ter Stegen i Putellas
A finals de la temporada, Marc-André ter Stegen i Alexia Putellas van ser els guanyadors del Premi Barça Jugadors que
distingeix el jugador i –per primer cop– la jugadora del primer equip amb més joc net. De la seva banda, Ivan Rakitic va
recollir la distinció corresponent a la temporada 2017/18.

Activitats de futbol a les instal·lacions del Club

Futbol i memòria
L’Agrupació va posar en marxa durant la temporada un nou projecte: els Tallers de Reminiscència. Destinada a persones amb
un grau inicial de deteriorament cognitiu, aquesta activitat, que
persegueix treballar la memòria a través dels records del futbol,
es va implementar en quatre residències de gent gran.

El batec de l’Agrupació continua sent la pràctica del futbol i tot
el que gira al seu voltant. Els tres entrenaments setmanals (dos
per al masculí i un per a l’ABJ Femení) acullen més de 150 persones cada dimarts i divendres a les instal·lacions del Club. I els
partits, tant internacionals com els que es van jugar a Txèquia o
al Sàhara en el cas de l’ABJ Femení, són moments de vivències molt intenses. Per no parlar dels partits de caire solidari que
els equips de l’Agrupació van jugar en indrets com Almeria o
els amistosos interns com els partits d’estiu al Camp Nou, els de
Nadal al Miniestadi o bé els triangulars adreçats als exjugadors
actius de més edat.
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MÀRQUETING

#WeColorFootball
Coincidint amb el Clàssic al Camp Nou es va llançar prèviament i a escala global la campanya transversal de futbol del primer
equip sota el concepte We color football, amb l’objectiu de reforçar l’estil de joc en els mercats estratègics mundials del Barça a
través d’una campanya 360º. El concepte We color football explica un estil de joc on el futbol és sempre espectacle. Un futbol
ofensiu i vistós que és esport i que és, alhora, art gràcies al joc en equip, la passada i la possessió. Igual que un artista, el Barça
té el seu propi estil amb què crea peces úniques per fer gaudir l’espectador. La campanya té un territori d’aquarel·les i pinzellades que permet ràpidament identificar el camp artístic del futbol on la passada és el nostre pinzell, els jugadors els nostres
artistes, el Camp Nou és el llenç i l’estil de joc és el color.
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Activitats prèvies als partits
Una temporada més, els aficionats que van venir a veure un partit de futbol al Camp Nou van poder arrodonir l’experiència amb
les diferents activitats d’animació que es van organitzar durant la prèvia del partit. Activitats com ara batucades, xanquers, pintacares, repartiment de banderes o la fun cam a l’interior de l’Estadi, amb l’objectiu de millorar l’experiència Barça en un dia de partit
i incentivar l’assistència a l’Estadi. A més, aquesta temporada al Camp Nou es van veure dos mosaics impressionants, el mosaic
reversible en el partit del Clàssic amb el missatge We color football, i un altre per al partit de semifinals de Champions contra
el Liverpool amb el missatge Ready to color Europe.
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600 GOLS DE MESSI

FC BARCELONA FEMENÍ

El millor de tots els temps

#WeAreFootballers

Lionel Messi va tornar a fer història. El crac argentí va arribar
als 600 gols amb el FC Barcelona i ho va aconseguir en un dia
molt especial en el qual es complien 14 anys del seu primer
gol oficial amb el Barça. Per commemorar aquesta fita històrica i dins el marc conceptual de la campanya We color football,
es va dur a terme una col·laboració amb l’artista francès Yann
Dalon, expert il·lustrador esportiu que ha treballat amb l’NBA,
l’NFL i altres clubs i seleccions de futbol. L’artista va lliurar al
Club una il·lustració exclusiva i dedicada a Messi pels seus
600 gols sota el concepte GOAT (The greatest of all time) per
honorar el millor jugador de tots els temps.

Amb motiu del Dia Internacional de les Dones, es va llançar
la campanya transversal de marca del FC Barcelona Femení
sota el títol El futbol no és per a noies. Tampoc per a nois. El
futbol és per a futbolistes #WeAreFootballers, amb l’objectiu
de liderar la igualtat de la dona en el món de l’esport a través
de l’equip Barça Femení. La campanya va tenir cobertura tant
en l’àmbit nacional com internacional (més de set països),
presència als diferents canals del Club, social media, premsa
nacional online & offline, televisions i campanya paid, entre
d’altres, a més del suport del patrocinador oficial de l’equip,
STANLEY, que va reforçar la campanya al mercat americà.
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ESDEVENIMENTS
Fan Zone Sevilla

Final Champions

Amb motiu de la final de la Copa del Rei a Sevilla, el Club va
organitzar la Barça Fan Zone Estrella Damm, un espai de trobada on milers d’aficionats culers van poder participar en les
diferents activitats per a totes les edats, i on va destacar la pista
de Street Futbol. La Fundació Barça també va ser present a la
Fan Zone, amb la celebració d’una activitat amb metodologia
FutbolNet que van desenvolupar nens i nenes beneficiaris dels
programes Save of Children a la mateixa pista de Street Futbol.
D’altra banda, els presentadors de Barça TV van dinamitzar tota
la jornada amb un programa xou a l’escenari principal de la Fan
Zone, per on van passar artistes com India Martínez, Arnau Griso, Ana Mena, Marwan, Gemeliers, i els jugadors del Barça Legends Chapi Ferrer, Juan Carlos, Goikoetxea i Stóitxkov, a més
d’haver-hi d’una àmplia oferta de serveis de restauració.

L’equip femení va fer història arribant a la final de la Champions, disputada a Budapest. Les campanyes per als tres partits
de Champions jugats al Miniestadi van girar entorn de l’eix
de complir un somni: Vine a viure uns quarts de somni, Aquest
somni és només el principi i La final és només el principi, i es
va tancar la temporada amb No hem parat de lluitar. No pararem de somiar. Per a la final de Budapest, es va vinilar el
bus de l’equip amb el missatge La final és només el principi,
i a l’Estadi es van repartir banderes a l’afició blaugrana i es
va desplegar un tifo amb el lema Més que un club, per donar
ànims a l’equip abans de començar el partit .
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CAMPANYES DE BÀSQUET
Campanyes especials
Per a la Copa del Rei de bàsquet disputada a Madrid, el Club
va llançar una campanya a fi de donar visibilitat i notorietat
al Barça Lassa en aquesta competició. També es va fer una
campanya de campions per celebrar la segona Copa consecutiva. El contingut es va distribuir majoritàriament a través
de canals en línia com el web i les xarxes socials pròpies del
Club, amb una bona interacció per part dels usuaris.
També tant per als play-offs de la Lliga Endesa com de l’Eurolliga, es van llançar campanyes amb l’objectiu final de potenciar la venda d’entrades i l’assistència al Palau.

Promocions al Palau
Durant la temporada 2018/19, el Club va fer diverses campanyes i promocions a fi d’incentivar l’assistència al Palau. Algunes de les propostes van ser els packs d’entrades de bàsquet com l’Eurolegends, el Give me 5 Lliga Endesa i el Bàsquet
Fever, que van tenir una molt bona acollida entre el públic,
sobretot el d’Eurolliga, amb més de 350 packs venuts. A més,
es van fer promocions específiques per Nadal, el Black Friday, el dia del pare i a col·lectius concrets, com Carnet Jove,
Federació Catalana de Basquetbol i socis del Club.
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‘Barça Rookies’
Durant la temporada 2018/19, el programa Barça Rookies va portar més de 15.000 nens i nenes al Palau Blaugrana. L’objectiu
del programa és promoure el bàsquet entre la mainada i potenciar l’assistència d’aquest col·lectiu al Palau.
Gràcies a Barça Rookies, els nens i nenes van poder viure l’experiència de fer-se una foto amb els jugadors del Barça Lassa,
dur a terme activitats molt divertides durant els partits i tres centres escolars de l’àrea metropolitana de Barcelona van rebre
la visita dels seus ídols. Barça Rookies té la web <fcbrookies.cat>, amb continguts actualitzats partit a partit, promocions exclusives informació dels jugadors...
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‘Això és el Barça, això és el Palau!’
La campanya de ticketing de la temporada 2018/19 va tenir
continuïtat respecte al curs 2017/18. El concepte Això és el
Barça, això és el Palau! es va continuar derivant a cada esport.
L’objectiu principal és posar en valor aspectes com l’espectacle, la intensitat i el xou que es viu al Palau en cada partit i
també per potenciar la venda d’entrades i l’assistència perquè
el Palau continuï sent un pavelló temut per tots els rivals.

rada. També es va produir un vídeo de Campions, que es va
poder veure al Palau amb motiu de la celebració d’aquests
títols. I amb l’hoquei es va impulsar un acte d’homenatge a
Aitor Egurrola, coincidint amb el 20è aniversari del seu debut amb el Barça. L’acte va tenir visibilitat sobretot als mitjans
catalans, a part dels canals de comunicació propis del Club.

Campanyes especials
Durant la temporada també es van impulsar campanyes específiques per a cadascuna de les seccions professionals.
Amb l’handbol es va crear la campanya La casa de l’handbol, inspirada en la sèrie de televisió La casa de papel, a fi de
promocionar la competició Europea EHF.
Amb motiu dels èxits del futbol sala es va llançar la campanya Triplet!, que va posar en valor la consecució de la Lliga,
la Copa d’Espanya i la Copa del Rei en una mateixa tempo-
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Comiat de Navarro
Amb l’adeu de Juan Carlos Navarro es va crear la campanya
FOREVER BO11BA, un merescut homenatge a la trajectòria
d’aquest mite del bàsquet blaugrana. La campanya va constar de diversos actes, entre els quals hi va haver una roda de
premsa a l’Auditori 1899, un acte de comiat al Palau Blaugrana, la inauguració de l’Espai Navarro al Museu i l’acte de
retirada de la samarreta en el partit contra el Reial Madrid.
Aquestes accions, en les quals es va implicar en gran manera
la família del crac, amics i excompanys d’equip, es van viralitzar a través de les xarxes socials del Club (#GràciesNavarro)
i van tenir una cobertura important a Barça TV. Durant l’acte
de la retirada de la samarreta va destacar especialment el fet
que, per primer cop, es projectés un videomapping a la pista
del Palau on es van mostrar diferents vídeos i dades estadístiques del jugador.
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MÉS DE 30 MILIONS DE VISITANTS

144

Quasi 35 anys i més de 30 milions de visitants van passar per les instal·lacions del Club, des que el 24 de setembre del 1984 el
Museu del FC Barcelona va obrir les portes al públic. El Museu continua sent un referent dins el recorregut turístic de la ciutat
de Barcelona per a tots els visitants aficionats a l’esport, o simplement per admirar la grandesa d’un dels millors estadis del
món. El Museu del Club continua molt viu, ja que utilitza una tecnologia capdavantera i nous continguts renovats periòdicament que fan emocionar i vibrar el visitant. Aquesta temporada es van incorporar a la Zona Multimèdia de la segona planta del
Museu els següents nous continguts:

Espai Navarro

Espai Penyes

Juan Carlos Navarro, l’actual mànager de la secció de bàsquet
blaugrana, és el jugador més llorejat de la història del Club
amb 35 títols en 20 temporades. El FC Barcelona va voler retre
homenatge a la Bomba Navarro, en un espai que conté elements representatius de la seva trajectòria professional, com
ara samarretes, trofeus, pilotes i medalles, així com una instal·
lació audiovisual amb imatges del jugador en diversos partits
que repassen el seu pas pel Club.

En aquest espai, el Club va voler retre homenatge a aquest
moviment penyístic a través d’una gran projecció audiovisual, una peça multipantalla per presentar el moviment en clau
d’història i de valors, un espai interactiu per fidelitzar nous
penyistes, amb accés a informació de detall de cadascuna de
les penyes i un recull de diferents objectes i records associats
a les penyes d’arreu del món.
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Espai Rakuten
El FC Barcelona i Rakuten Viber es van unir per crear un seguit
d’instal·lacions de realitat augmentada que transformen radicalment l’experiència dels aficionats del Museu. Els visitants
van poder viure l’experiència d’un jugador del primer equip
el dia de la seva presentació oficial al Camp Nou; a través de
l’aplicació Viber, els visitants van poder fer-se un vídeo en
una roda de premsa amb els mitjans de comunicació, signar
el seu primer contracte o sortir pel túnel de jugadors per primera vegada per rebre l’adulació dels fans.

Vitrina d’actualitat
Una temporada més, la Lliga de futbol es va tornar a tenyir
de color blaugrana i ja en van vuit en els últims 11 anys. Totes les seccions professionals del Club van aconseguir 19 títols enguany, i van tancar així una temporada estel·lar farcida
d’èxits. Tots aquests trofeus estan exposats a la vitrina d’actualitat del Museu perquè el visitant en pugui gaudir.

costat del terreny de joc i es visita l’espai VIP de grades.
Per estalviar les cues, també es va crear aquesta temporada el ‘Fast Pass’, tiquet que permet accedir al Museu i a tots
els serveis que s’ofereixen sense necessitat d’esperar-se. Per
les dates de Nadal va sortir una nova oferta anomenada ‘Barça Land’, amb la qual es podia gaudir de tots aquests serveis:
entrada al Camp Nou Tour, dinar en un dels restaurants del
Camp Nou, regal oficial de la botiga, a més de les atraccions i
les diverses activitats de Nadal per a totes les edats.

COL·LABORACIONS
En l’apartat de col·laboracions amb altres entitats, es van cedir
objectes originals per a les exposicions següents:
• Amb motiu del 90è aniversari del naixement de Sándor
Kocsis, magnífic futbolista hongarès del FC Barcelona entre el
1958 i el 1966, el Museu va col·laborar amb els trofeus que el
jugador va guanyar en la seva època de futbolista blaugrana
a l’exposició del Palau de Pedralbes de Barcelona.
• En col·laboració amb la Fundación Cidade da Cultura de Galicia, el Museu va cedir la Pilota d’Or de Luisito Suárez per a
l’exposició Fútbol Galego, amb una línia argumental dels fets
històrics del futbol a Galícia, mitjançant un recorregut cronològic des de finals del segle xix fins a l’actualitat.

Noves entrades per donar més servei
A causa de l’alta demanda de visitants del Museu i la seva
gran diversitat, es va posar en marxa un nou tipus de visita
que va tenir una molt bona acollida. Per a tots els visitants
que no disposen de prou temps per fer la visita sencera, es
va posar a la seva disposició l’entrada Foto Estadi. Per un
preu més reduït del de la visita estàndard, es pot sortir a la
segona graderia de Tribuna a veure el camp i fer-se una foto.
Per als autèntics fans del futbol i en especial del Barça, es va
crear la visita ‘Match Day Tour’: aquesta visita es fa el mateix
dia de partit per a grups reduïts, amb un guia privat i amb
accés a zones exclusives de l’Estadi, com la zona de premsa
darrere de les càmeres, la zona de jugadors, es fa una volta al
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ACTES INSTITUCIONALS
JULIOL 2018
Trobada amb el cardenal arquebisbe de Barcelona
El cardenal arquebisbe de Barcelona Joan Josep Omella va
visitar les instal·lacions de l’Espai Fundació Barça, situat al recinte del Camp Nou i posteriorment va mantenir una trobada
amb el president del FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu, i el
vicepresident primer, Jordi Cardoner, per conèixer de primera
mà els projectes més representatius duts a terme per la Fundació Barça arreu del món.

Actes institucionals a la gira dels Estats Units
La popular actriu americana Julia Roberts no es va voler perdre el primer amistós del FC Barcelona a la pretemporada
2018/19 que l’equip blaugrana va disputar a Los Angeles contra el Tottenham. El president Josep M. Bartomeu va aprofitar
la mitja part per obsequiar l’actriu amb una samarreta amb
el seu nom. Julia Roberts és una gran seguidora del Barça,
especialment de Lionel Messi, i també del futbol femení.
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SETEMBRE 2018
Ofrena de trofeus a la Mare de Déu de la Mercè

Ofrena per la Diada

El Club va oferir els 19 títols aconseguits durant la darrera
temporada a la Mare de Déu de la Mercè durant una visita
institucional a la basílica de la patrona de Barcelona. Una
delegació del Club encapçalada pel president Josep M. Bartomeu, el vicepresident primer, Jordi Cardoner, i els directius
Oriol Tomàs i Emili Rousaud van fer l’ofrena a la Mercè de tots
els títols guanyats pels equips professionals.

El FC Barcelona, un any més, es va sumar als actes commemoratius de la Diada Nacional de Catalunya de l’Onze de Setembre i va participar en la tradicional ofrena floral al monument a Rafael Casanova. La comitiva institucional va estar
encapçalada pel president Josep M. Bartomeu. A més de la
presència institucional, el Barça també va comptar amb una
representació dels seus esportistes.

MEMÒRIA FC BARCELONA

RELACIONS INTERNACIONALS I INSTITUCIONALS

Presa de possessió del nou president de l’FCF

Gala Trofeu Campions de Mundo Deportivo

El president Josep M. Bartomeu, el vicepresident Jordi Mestre i el directiu Xavier Vilajoana van assistir a l’acte de presa
de possessió de Joan Soteras com a 55è president de la Federació Catalana de Futbol. A l’acte també hi van ser presents
el secretari general de l’Esport, Gerard Figueras; el president
de la UFEC, Gerard Esteva i altres presidents i vicepresidents
de diferents clubs, tant professionals com amateurs.

El FC Barcelona va tenir un protagonisme especial en la gala
que organitza Mundo Deportivo. La temporada del club blaugrana va ser reconeguda amb 15 guardons per a diverses
seccions esportives. Els directius Silvio Elías, Javier Bordas,
Josep Ramon Vidal-Abarca i Oriol Tomàs van encapçalar la
representació del Futbol Club Barcelona i van destacar els
resultats i l’actitud de tots els equips culers.
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OCTUBRE 2018

NOVEMBRE 2018

Gala de les Estrelles del Futbol Català

Gala dels Premis Marca

El FC Barcelona va ser un dels clubs amb més protagonisme
a la setena edició de la Gala de les Estrelles del Futbol Català
que va tenir lloc a l´Antiga Fàbrica Damm i que va estar encapçalada pel president Josep M. Bartomeu. El jugador Carles
Aleñá va rebre el guardó com a millor jugador.

Sandra Paños i Lieke Martens van ser les representants del Barça
Femení a la segona edició dels Premis Marca del futbol femení
que van reconèixer els millors de la Lliga 2017/18. A la cerimònia,
la portera va recollir el Trofeu Zamora, que l’acreditava com la
menys batuda del campionat amb 11 gols encaixats en 27 partits,
mentre que la davantera holandesa va ser l’autora del millor gol
de la temporada. La delegació barcelonista va estar encapçalada per la directiva responsable de la secció, Maria Teixidor, i pel
mànager esportiu, Markel Zubizarreta.
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Jornada a la Universitat de Milà
El FC Barcelona i l’Institut Ramon Llull, conjuntament amb
la Universitat de Milà (Università degli Studi di Milano), van
organitzar una jornada cultural, Barça: Sport, valori e identità
(Barça: esport, valors i identitat), tot coincidint amb el partit
de Champions que el primer equip de futbol va disputar contra l’Inter de Milà. En aquest acte, el Club va explicar les línies
de treball del Barça Innovation Hub (BIHUB), la plataforma
que aglutina els seus projectes de recerca, innovació i formació. La jornada va comptar amb la participació, per part
del Club, de la directiva Marta Plana, responsable del BIHUB,
així com de Javier Sobrino, director d’Estratègia i Innovació.

DESEMBRE 2018
Visita de Muhammad Yunus
El Premi Nobel de la Pau del 2006, el bengalí Muhammad Yunus, va visitar les instal·lacions de la Ciutat Esportiva. Acompanyat del vicepresident esportiu, Jordi Mestre, va poder saludar el cos tècnic i els jugadors del primer equip abans de
l’entrenament.
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Presentació del llibre dels Diàlegs Acadèmics
Recepció de l’equip femení a la Generalitat
El Barça Femení va ser rebut a la Generalitat pel president,
Quim Torra, per primer cop en la història. La plantilla va estar
acompanyada del president del FC Barcelona, Josep Maria
Bartomeu; de la directiva responsable de la secció, Maria Teixidor; del vicepresident esportiu, Jordi Mestre, i del mànager
esportiu del futbol femení, Markel Zubizarreta. En els parlaments institucionals tots van destacar la importància de l’esport femení i l’impuls que se li està donant des del Club.
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El FC Barcelona, representat per la delegada de Cultura de la
Junta Directiva, Teresa Basilio, va participar en la presentació
del llibre de la V edició dels Diàlegs Acadèmics Ernest Lluch
d’Economia i Futbol, que es va celebrar a l’auditori de la UPF
Barcelona School of Management. El llibre, titulat Dia de partit: reptes per al màxim rendiment econòmic de la gestió de
l’estadi, és el resum de les intervencions de la jornada que el
FC Barcelona, en col·laboració amb la Fundació Ernest Lluch,
va dur a terme a l’Auditori 1899 al juny del 2017.
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GENER 2019
Gran Gala de l’Esport de Mundo Deportivo
El FC Barcelona va ser molt present a la Gran Gala del Deporte
que organitza Mundo Deportivo i que va tenir lloc al Museu
Nacional d’Art de Catalunya. A la gala hi va assistir una àmplia
representació del FC Barcelona, que va encapçalar el president Josep M. Bartomeu.

Visita dels actors de ‘Campeones’
El FC Barcelona, amb Special Olympics Catalunya, va convidar els actors que interpreten els jugadors d’aquest equip de
bàsquet a conèixer les instal·lacions del FC Barcelona i gaudir
de l’activitat esportiva del dia. El grup, format per deu joves
amb discapacitat intel·lectual i els seus acompanyants, van
visitar el Camp Nou Experience i van assistir al partit Barça-Betis, on van ser rebuts a la Llotja per Josep Maria Bartomeu, el vicepresident primer Jordi Cardoner, el directiu responsable del bàsquet, Joan Bladé, el directiu Emili Rousaud,
l’exjugador del Barça Roger Grimau i el seu germà, Sergi Grimau, president de Special Olympics Catalunya.

FEBRER 2019
Premi Culer de l’Any del diari Sport
La primera edició dels premis Culer de l’Any, impulsats pel diari Sport, es va celebrar a l’Auditori 1899. Es van repartir un total de sis guardons per reconèixer l’ADN Barça dels diferents
protagonistes. El jurat va premiar Éric Abidal com a culer de
l’any, per tota una trajectòria com a jugador i que actualment
és dins la secretaria tècnica del Club. Joan Casals, conegut
com l’Avi del Barça, va guanyar el premi al soci culer de l’any.
La Fundació Leo Messi també va ser guardonada amb el premi a la solidaritat per impulsar el Sant Joan de Déu Pediatric
Cancer Center Barcelona, i l’entrenador d’handbol Xavi Pascual va rebre el premi a la trajectòria culer per una carrera de
10 anys entrenant el Club. Altres premiats van ser Sor Lucía
Caram, reconeguda amb el premi especial per defensar els
valors del FC Barcelona, i la refugiada siriana amb paràlisi cerebral Nujeen Mustafá, amb el guardó de culer internacional
com a aficionada exemplar del FC Barcelona.
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Visita al Mobile World Congress
El president Josep Maria Bartomeu, acompanyat dels directius Dídac Lee, Javier Bordas i Marta Plana, i de la delegada de
cultura, Teresa Basilio, van assistir al Mobile World Congress,
on van poder visitar l’estand de Rakuten i van ser rebuts pel
seu president i conseller delegat, Hiroshi Mikitani.
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MARÇ 2019
Pau Gasol, nou assessor estratègic i ambaixador global als EUA
El president Josep Maria Bartomeu va signar a Miami un acord amb l’esportista català perquè ajudi a enfortir la marca Barça i a
obrir noves oportunitats de negoci, gràcies al seu prestigi, experiència i xarxa de contactes al país. El millor jugador de bàsquet
espanyol de tots els temps torna a vincular-se al Club que va defensar als primers anys de la seva carrera professional abans
de fer el salt a l’NBA, aquest cop des dels despatxos.
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Presentació del documental ‘La Sagi’
La projecció de la première de la docuficció La Sagi, una pionera del Barça, una producció de TV3, Minoria Absoluta i el FC Barcelona,
es va presentar a l’Auditori. Aquesta preestrena es va emmarcar en els actes que el Barça va organitzar per al Dia Internacional de les
Dones, del 8 de març, amb una jornada organitzada pel Grup Edelmira Calvetó, que, sota el lema Barça: femení, plural, es va celebrar
també a l’Auditori 1899. Aquest documental va ser premiat en el Barcelona Sports Film Festival. Maria Teixidor, secretària de la Junta
Directiva del FC Barcelona i responsable del futbol femení, va recollir el guardó juntament amb Cristina Muñoz, cap del Departament
de Documentals de TV3, i Josep Serra Mateu, director de la docuficció.
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ABRIL 2019

JUNY 2019

Fira Internacional del Llibre de Buenos Aires

‘El cambio en el deporte profesional femenino’

Una representació del FC Barcelona formada per Teresa Basilio, delegada de Cultura de la Junta Directiva, Josep Vives,
portaveu del Club, i Nicolàs Rubio, coordinador de programes
internacionals de la Fundació Barça es van desplaçar a l’Argentina per assistir a la 45a edició de la Fira Internacional del
Llibre de Buenos Aires, que el 2019 presentava Barcelona com
a ciutat convidada d’honor. Aquesta visita, organitzada en col·
laboració amb l’Institut Ramon Llull, s’emmarca en l’estratègia
cultural del Club, amb l’objectiu de difondre i posar en valor
aquest vessant de la seva activitat en l’àmbit internacional.

El vicepresident del FC Barcelona, Jordi Mestre, va participar
a la taula rodona El cambio en el deporte profesional femenino, que va tenir lloc dins el marc del X Congreso Iberoamericano de Economía del Deporte. Aquest congrés és una trobada de caràcter anual organitzada per la Sociedad Española
de Economía del Deporte (SEED), que vol esdevenir una cita
per als acadèmics i professionals que treballen en l’àmbit de
la gestió i l’economia de l’esport.
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MAIG 2019
Lliurament de la Creu de Sant Jordi a Messi

Diàlegs Ernest Lluch d’Economia i Futbol

El capità del FC Barcelona Leo Messi va rebre el prestigiós
guardó atorgat per la Generalitat de Catalunya a l’Auditori del
Fòrum, de mans del president Quim Torra. El crac argentí va
ser una de les 28 personalitats i 15 entitats que van ser guardonades per la Generalitat de Catalunya, que atorga aquesta
distinció a “les persones naturals o jurídiques que, pels seus
mèrits, hagin prestat serveis a Catalunya en defensa de la
seva identitat o en el plànol cívic i cultural”. Messi hi va anar
acompanyat d’una àmplia representació del Club, encapçalada pel president del FC Barcelona, Josep M. Bartomeu.

La VI edició dels Diàlegs Acadèmics Ernest Lluch d’Economia i Futbol, organitzats per la Fundació Ernest Lluch i el FC
Barcelona, va tenir com a tema Models de club: estructura de
propietat i governança. Josep Maria Bartomeu, president del
FC Barcelona, i els directius Maria Teixidor, Enrique Tombas i
Xavier Vilajoana van ser els representants de la Junta Directiva en aquest acte, al qual també van assistir Teresa Basilio,
delegada de Cultura de la Junta Directiva, i Òscar Grau, CEO
del FC Barcelona, entre altres executius de l’Entitat.
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Visites de personalitats a la Llotja
Per les instal·lacions del Club i la Llotja President Suñol van
passar aquesta temporada diferents delegacions i personalitats del món polític, social i cultural de renom internacional. Cal destacar la visita del pianista Daniïl Trífonov, la cantant lírica Montserrat Martí Caballé, els esportistes Michael
Doohan, Malakai Fekitoa, Liam Messam i Sanyo Gutiérrez,
entre altres, els quals, aquesta temporada, també van poder
gaudir de les instal·lacions blaugrana.

SIGNATURA DE CONVENIS
Conveni amb la Cambra de Comerç Brasil-Catalunya
El president Josep Maria Bartomeu i Javier Miralles, president de la Cambra de Comerç Brasil-Catalunya, van signar un
acord de col·laboració que uneix les dues entitats que presideixen amb l’objectiu d’impulsar projectes conjuntament. En
l’acte de signatura també van participar Òscar Grau, director
executiu del Club, i, per part de la Cambra de Comerç Brasil-Catalunya, el seu director general, Francesc Arbós; el responsable de l’Àrea de Noves Tecnologies, Manel Serrano, i el
de Relacions Internacionals, Ramon Massons.
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Conveni Aldo Rovira
El premi Aldo Rovira continuarà premiant el millor jugador del
Barça de cada temporada, després del conveni de col·laboració que van signar el president Josep Maria Bartomeu i el
CEO Òscar Grau per part del Club, i Josep Lluís Rovira. Aquest
guardó va arribar aquesta temporada a la desena edició i tant
el Club com la família han considerat que calia consolidar el
trofeu de Josep Lluís Rovira, que va crear en homenatge al
seu fill Aldo. El trofeu es lliura al millor jugador de cada temporada segons el veredicte d’un jurat format per periodistes
representants dels mitjans de comunicació.
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Renovació del conveni de l’Institut Ramon Llull

Renovació del conveni de la Fundació Ernest Lluch

El FC Barcelona i l’Institut Ramon Llull (IRL) van acordar renovar
l’acord de col·laboració que mantenen les dues entitats des del
2012, amb la finalitat d’efectuar activitats conjuntes destinades a
la projecció exterior de la llengua i la cultura catalanes. Aquesta
projecció té lloc a través de l’organització de diferents activitats
acadèmiques i culturals, relacionades amb el Barça i la cultura
catalana, a les universitats de l’exterior amb estudis catalans. A
la renovació de l’acord, que tindrà vigència fins al 2020, hi van
ser presents el president Josep Maria Bartomeu i la delegada de
cultura, Teresa Basilio, i per part de l’Institut Ramon Llull hi va assistir la seva directora, Iolanda Batallé.

El FC Barcelona i la Fundació Ernest Lluch van acordar prorrogar
dos anys més, fins al 30 de juny del 2020, l’acord de col·laboració
que mantenen les dues entitats des del maig del 2013, gràcies
al qual s’han organitzat conjuntament diferents activitats adreçades a fomentar el diàleg, la recerca i la divulgació acadèmica,
a fi de contribuir al dinamisme del país a partir de l’anàlisi i la
formació. La renovació de l’acord es va fer a les dependències del
Camp Nou, amb la presència del president Josep Maria Bartomeu; el vicepresident i tresorer de la Junta Directiva, Enric Tombas; la delegada de Cultura de la Junta Directiva, Teresa Basilio, i
el director executiu-CEO del Club, Òscar Grau.

Renovació del conveni amb el Liceu

Signatura del conveni del Consorci de la Zona Franca
El FC Barcelona i el Consorci de la Zona Franca de Barcelona
van signar un acord de col·laboració que uneix les dues entitats amb l’objectiu d’impulsar conjuntament projectes d’interès comú per a la promoció de la ciutat de Barcelona. L’acte de
signatura es va celebrar a les instal·lacions del Club, després
d’una trobada del president del FC Barcelona, Josep Maria
Bartomeu, i Pere Navarro, delegat especial de l’Estat. En l’acte
de signatura també van participar, per part del FC Barcelona,
el vicepresident esportiu Jordi Mestre i el director executiu del
Club-CEO, Òscar Grau.

El FC Barcelona i la Fundació del Gran Teatre del Liceu van
renovar l’acord de col·laboració que tenen les dues entitats
per desenvolupar durant l’any 2019 activitats culturals vinculades a aquesta art escènica. L’entesa es va signar al Saló
dels Miralls del Gran Teatre del Liceu, amb la presència del
president Josep Maria Bartomeu, la delegada de Cultura, Teresa Basilio, i de Salvador Alemany, president de la Fundació
del Gran Teatre del Liceu.
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ADEU A JOSEP LLUÍS NÚÑEZ
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El 3 de desembre va morir a 87 anys l’expresident del Futbol
Club Barcelona Josep Lluís Núñez i Clemente (1931-2018). Va
ser el president més longeu de la història del Club, amb un
mandat excepcional de 22 anys, des del 1978 fins al 2000.
Una presidència que va marcar molt decisivament la història
de l’Entitat, i que va coincidir amb una etapa d’enorme transformació del futbol arreu del món, sobretot en la seva dimensió econòmica i mediàtica.
Amb motiu de la seva defunció el FC Barcelona va habilitar
els dies 4 i 5 de desembre un Espai Memorial a la Tribuna del
Camp Nou obert als socis, penyistes i aficionats que van voler
mostrar el seu record i afecte a la figura del president Núñez.
El funeral es va celebrar a la parròquia dels Sants Gervasi i
Protasi (església de la Mare de Déu de la Bonanova), amb una
assistència multitudinària. La dona de Núñez, Maria Lluïsa
Navarro, i els seus fills Josep Lluís i Josep Maria, van rebre el
condol més sentit dels assistents, entre els quals hi havia una
extensa representació del Club encapçalada pel president Josep Maria Bartomeu, el vicepresident primer Jordi Cardoner,
el vicepresident segon Jordi Mestre i el vicepresident tercer
Jordi Moix, a més dels directius Silvio Elías, Javier Bordas,
Pau Vilanova, Marta Plana, el CEO Òscar Grau, així com altres
empleats del Barça que van coincidir amb Núñez en la seva
etapa de president.
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Nascut el 1931 a la localitat basca de Barakaldo, i traslladat de petit a Barcelona, Josep Lluís Núñez va irrompre en la
història blaugrana en les primeres eleccions democràtiques
a la presidència del Club després del franquisme, celebrades
el maig del 1978. Aleshores era un empresari força desconegut en el món de l’esport, però amb una campanya decidida,
amb el lema Per un Barça triomfant, va aconseguir mobilitzar prou socis per aconseguir una ajustada victòria electoral
amb 10.352 vots, davant els 9.537 de Ferran Ariño i els 6.202
de Nicolau Casaus, dos candidats molt coneguts en el barcelonisme.
Com és lògic en un mandat tan extens, la seva acció al capdavant del Club va passar per etapes ben diverses. Tot i així,
hi ha dos aspectes que van guiar la seva acció en tot moment:
la preocupació per aconseguir que l’Entitat esdevingués una
potència econòmica que li permetés guanyar patrimoni, i l’estímul del fenomen de les penyes (de 152 del 1978 a 1.450 l’any
2000), dos àmbits –econòmic i social– que havien d’afavorir
la competitivitat del Club en el terreny esportiu. De fet, en el
mandat de Núñez l’Entitat es va transformar del tot i va arri-
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bar a assolir unes dimensions impensables abans. A la primera temporada, la 1978/79, el pressupost del Club era de 817
milions de pessetes, i al cap de dues dècades s’havia més que
duplicat; així, per exemple, la 1999/2000 va ser de 17.594 milions de pessetes.
Sens dubte, el seu mandat no sols va ser el més extens en
la història del Club, sinó també molt intens i amb una dedicació absoluta, amb un palmarès esportiu extraordinari: 175
títols guanyats per totes les seccions professionals (30 futbol,
36 bàsquet, 65 handbol i 44 hoquei patins).
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També ens han deixat
El FC Barcelona també vol fer arribar el seu condol als familiars i amics de tots els socis difunts, així com a altres personalitats
destacades del món del barcelonisme, com els exdirectius del Club Ramon Pont i Andreu Valldeperas; els exjugadors de futbol
Vicenç Martínez i Francisco Sampedro; l’exjugadora de futbol i antiga màxima responsable del Barça femení, Núria Llansà;
l’exjugador i exdirectiu de la secció d’hoquei patins Jordi Villacorta; l’exsecretari tècnic i expresident de la secció de bàsquet,
Ramon Ciurana i l’exentrenador de les categories inferiors de la secció d’hoquei gel, Juhani Whalsten.

Ramon Pont

Francesc Sampedro

Jordi Villacorta

Juhani Whalsten

Núria Llansà

Ramon Ciurana

Andreu Valldeperas

Vicenç Martinez
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Comissió de Disciplina

Comissió Esportiva Secció Hoquei Patins

Directiu responsable: Jordi Calsamiglia

Directiu responsable: Josep Ramon Vidal-Abarca

Salvador Bartolomé Codina
Josep Maria Mir Padullés
Marta Simorra Oliver
Alejandro Tintoré Espuny

Xavier Bosch Solé
Alexandre Vidal-Abarca Armengol
Daniel Vives Sáez
Esteve Pérez Garcia

Comissió Econòmica Estratègica

Comissió Esportiva Secció Futbol Sala

Directiu responsable: Silvio Elías i Marimón

Directiu responsable: Josep Ramon Vidal-Abarca

Joan Lluís Garcia Jobal
Miquel Lladó Casadevall
Joan Ramon Ramos Raich
Carles Tusquets Trias de Bes
Josep Maria Xercavins Lluch

Antonio Lozano Palazón
Amadeo Olivart Sama
Gabriel Sánchez Vila
Jordi Viciano Navarro

Comissió Social

Directiu responsable: Oriol Tomàs

Directius responsables: Jordi Cardoner, Pau Vilanova, Enric Tombas,
Jordi Calsamiglia
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Josep Maria Zaragoza Aguilera
Daniel Sala Peix
Jaume Carreter Felip
Santi Casas Bedós
Santi de Cruylles i Arraut
Oscar Ferreón Mestre
Ferran Hernández Moya
Roser Tiana Leoz

Comissió de Penyes
Directius responsables: Jordi Cardoner, Pau Vilanova, Enric Tombas,
Jordi Calsamiglia
Cerni Areny Aguilar
Manel Costa Del Toro
Xavier Ilincheta Ferrer
Elvira Pou Chifoni
Griselda Soteras Bergadà
Manel Torrentallé Cairó

Comissió Esportiva Secció Bàsquet
Directiu responsable: Joan Bladé
Albert Buscató Costa
Ferran Butxaca Gràcia
Pere Francitorra Ferrer
Xavier Gomis Pasarin
Agustí Llorens Rosique
Ferran Martínez Garriga
Sergi Piquet Estrada
Josep Santasusana Ribó

Comissió Esportiva Secció Handbol
Directiu responsable: Joan Bladé
Joan Balcells Secall
Salvador Canals Canari
Lluís Duocastella Codina
Xavier López Sautés
Jordi Pascual Jornet
Eugeni Serrano Gispert
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Comissió Esportiva Seccions Amateurs
Jaume Argilés Forné..................... Comissió Esportiva de Voleibol
Enric Baulenas Dot........................ Comissió Esportiva Bàsquet amb Cadira de Rodes
Ferran Butxaca Gràcia................. Comissió Esportiva Secció Bàsquet, Responsable Bàsquet Femení
Francesc Carol Vidal..................... Comissió Esportiva d’Hoquei Herba
Jaume Carreter Felip.................... Comissió Social - Coordinador Comissió Esportiva Seccions Amateurs
Josep Maria Cortal Pedra........... Comissió Esportiva d’Hoquei Gel/Patinatge
Josep Maria Mir Padullés........... Comissió Esportiva d’Atletisme
Santiago Torres Jordi.................... Comissió Esportiva de Rugbi
Esteve Pérez García....................... Comissió Esportiva d’Hoquei

Comissió de Control i Transparència
Directiva responsable: Maria Teixidor
Ramon Esteve Castellar
Antonio Argandoña Rámiz
Joan Camprubí Montal
Josep Oriol Laporte Roselló
Ramon Palou Godall

Comissió Coordinadora Àrea de Futbol Formatiu
Directius responsables: Jordi Mestre, Silvio Elías i Xavier Vilajoana
David Bellver Vives........................ Club Delegate for UEFA Matters
Josep Castellà Deu
Josep Cortés Queralt
Joan Carles Hernández Fernández
Susana Puell Navarro

Comissió Esportiva Barça B
Jordi Bellmunt Fernández
Josep Contreras Arjona............... Comissió Esportiva Barça B i relacions amb l’RFEF
Enric Crous Millet
Josep Maria Garcia Maranges
Josep M. Huguet Ramia
Fernando Sánchez Freyre

Comissió Esportiva Futbol Formatiu
José Luis Alcón Andrés
Eduardo Aragonés Gómez
Pere Areñas Serra
Antonio Castillo Barba
Jordi Claramunt Garcia
Emili Coll Guixens
Josep Corderas Vila
Lluís Corretja Buyé
Martí Dalmases Planas
Miquel Espert López...........................................Comissió Esportiva de Futbol Femení
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Enric Estorch Pradell
Joan Fabregà Viader
Tomás Fernández Senoseain
Joan Font Fortuny
Simon Franch Dalmau
Julià Freixas Depares.........................................Comissió Esportiva de Futbol Femení
Joaquim Gabarró Guixé
Miquel Gómez
Laura Hortelano Valderrama.........................Comissió Esportiva de Futbol Femení
Antoni Iruela Segovia
Josep Maria Jovells Forns
Ramon Jovells Forns
Xavier Masgrau González................................Comissió Esportiva de Futbol Femení
Ramon Massons Llobet
Josep Milián Olivé
Anna Molluna González...................................Comissió Esportiva de Futbol Femení
Albert Montull González
Constantí Muñoz Bruach
Enric Navarro Pla
Blas Parra Murillo ................................................Comissió Esportiva de Futbol Femení
Ferran Pasanau Moret.......................................Comissió Esportiva de Futbol Femení
Eduard Pascual Casas
Pere Pastor Fábregas
Marc Jordi Pelejà Vicente.................................Comissió Esportiva de Futbol Femení
Jordi Perelló Menasanch
Joan Perelló Soler
Eider Pérez de Caballero Valenzuela
Josep Pla Molins
Joan Prat Oller
Enric Prats Solé
Josep Manuel Pueyo Arcas
Albert Pujol Casadevall.....................................Comissió Esportiva de Futbol - Delegat Territorial Girona
Juan Ramón Ramos Raich..............................Coordinador Futbol Femení
Andrés Ramos Alàs.............................................Comissió Esportiva de Futbol - Delegat Territorial Lleida
Antonio Redondo Camacho
Enric Ricart Garcia
Xavier Rieiro Fulquet .........................................Comissió Esportiva de Futbol Femení
Laura Ros Ferrer...................................................Comissió Esportiva de Futbol Femení
Borja Rovira Pardo...............................................Comissió Esportiva de Futbol Femení
Manuel Serrano Fuentes..................................Comissió Àrea de Futbol Formatiu
Alícia Teresa Soler Viala.....................................Comissió Esportiva de Futbol Femení
Josep Lluís Soria Romea
Tomàs Térmens Navarro
Fernando Uriz Fina..............................................Comissió Esportiva de Futbol Femení
Jordi Viader i Martí..............................................Comissió Esportiva de Futbol
Amadeo Vilaró Michavila......................................................Comissió Esportiva de Futbol - Delegat Territorial Terres de l’Ebre
Jordi Vilarrasa Sans
Miquel Vivas Giménez
Sebastián Miguel Zaragoza Garriga.................. Comissió Esportiva de Futbol - Delegat Territorial Tarragona

Jordi González Monturiol
Lluís Grau Fullà
Joaquim Grífol Martinez
Antoni Guil Roman......................................... President Confederació
Mundial de Penyes - Vocal - Patronal de la Fundació FC Barcelona
José Yamal Hawach Vega
Miguel Iranzo Hernández
Tomás Martínez Larrubia
Pere Mentruit Fanes
Gorka Muñoz Rojo
Vicenç Notari Aries
Daniel Peinado López
Diego Peral Florido
Lluís Pérez Martí
Nicolás Pérez Prieto
Rafael Pichardo Pulido
Salvador Torres Domènech
Joaquim Vall-llosera Pla
Antoni Lluc Vallespir Gaya

Síndic del Soci / de la Sòcia
Joan Manuel Trayter Jiménez

Síndic de les Penyes
Ramon Térmens Navarro

Relacions amb la UEFA
Amador Bernabéu Bosch

Assessors Junta Directiva FC Barcelona
Miguel Luis Bernardo Bianquetti
Josep Maria Fusté i Blanch
Carles Rexach i Cerdà

Consell de Penyes
Jordi Abellán Martín
Matías Álvarez Menéndez
Francisco Baile Rodríguez
Salvador Balsells Alcobé
Ramon Burniol Creu
Francesc Xavier Canudas Puigbó
Juan Carrión Tudela
Salvador Cerviño Juncal
Pere Joan Cols Moya
Miguel Ángel Cruz Macías
Ramon Fibla Barrera
Manel Flores Viera
Antonio Freire Orellana
Esteban Garcia Urbanos
Joan Giménez Gabarra
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Com ja és habitual, els mitjans d’arreu del món van tornar a
fer un seguiment exhaustiu del Club. La temporada 2018/19
van ser molts els periodistes que van seguir el dia a dia del
primer equip de futbol, així com de la resta d’equips professionals i amateurs. També es va fer una gran cobertura de tota
la informació relacionada amb l’àmbit econòmic, social i cultural de la nostra entitat, cada cop amb més presència entre
els mitjans. Novament, hi va haver de forma continuada una
gran presència de mitjans internacionals durant tota la temporada, bé amb els nombrosos corresponsals presents a la
ciutat o amb la gran quantitat d’enviats especials que van fer
cobertura esportiva i institucional més específica de l’Entitat.
A més, molts mitjans van tornar a fer una gran quantitat de
reportatges i programes especials parlant del FC Barcelona.
Durant la temporada 2018/19 es van gestionar més d’11.034
acreditacions per a partits de futbol a l’Estadi, amb una mitjana que supera els 360 professionals acreditats per partit. L’enfrontament de l’anada de semifinals de la Copa del Rei amb el
Reial Madrid va representar el rècord de passis d’aquest curs,
amb un total de 736 professionals acreditats, entre redactors,
fotògrafs, comentaristes i tècnics. Molt a prop es va quedar
el duel de Lliga de Campions corresponent a l’anada de les
semifinals amb el Liverpool, que va tenir fins a 735 acreditats.
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LA REVISTA DELS SOCIS
La Revista Barça és la publicació corporativa bimensual del
Club que, amb un tiratge de més de 113.000 exemplars,
compta amb una gran acceptació entre els socis que la reben
als seus domicilis. A més d’incloure continguts exclusius dels
equips esportius i reportatges en profunditat sobre els grans
projectes estratègics del Club, també recull informació d’interès i de servei que afecta els socis.
El primer número de la temporada dedicava la portada a
Ernesto Valverde. En una entrevista, el tècnic va explicar els
objectius de la temporada. En la revista d’octubre i novembre el protagonisme va ser per als capitans del primer equip:
Messi, Sergio Busquets, Piqué i Sergi Roberto, posant de relleu el nou càrrec com a capità de l’argentí, després de l’adeu
d’Iniesta. Entre altres continguts, aquest número també va
incloure una entrevista al nou secretari tècnic del primer
equip, Éric Abidal.
L’òbit de Josep Lluís Núñez va ocupar el tema central de la
revista de desembre i gener. L’últim comiat a l’expresident va
servir per recordar la seva figura i la seva trajectòria barcelonista de 22 anys de mandat. En el número següent, MarcAndré ter Stegen va ser el jugador que va ocupar la portada
de la revista. En una de les seves entrevistes més personals,
realitzada en el marc d’una visita exclusiva a la Sagrada Família, el porter alemany, a més d’analitzar la seva evolució al
Barça, va explicar com va ser la seva adaptació a Catalunya i
l’estreta vinculació que té amb la ciutat de Barcelona.
El número d’abril i maig va estar dedicat als reptes comuns
dels equips masculí i femení de futbol, units per una mateixa filosofia i objectius esportius. L’homenatge a Juan Carlos Navarro al Palau va ser també un dels temes destacats
d’aquesta publicació. El darrer número de la revista d’aquesta temporada va tenir com a protagonista Frenkie de Jong,
un fitxatge estratègic que es va tancar al mes de gener i que
garanteix l’aposta per un estil de joc inconfusible.
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NOVA REVISTA MULTIMÈDIA
Des del número 97, corresponent al mesos de febrer i març,
la Revista Barça compta amb una nova versió multimèdia que
s’adapta als hàbits de consum de continguts dels nostres dies.
Aquesta nova versió manté la majoria de reportatges de l’edició impresa, però canvia completament la manera de presentar-los. Galeries de fotos, vídeos, efectes visuals i infografies
de dades ajuden a completar els articles de manera amena i
interactiva. L’objectiu final ha estat evolucionar la publicació
per apropar-la encara més al soci i fer més còmode el consum
dels seus continguts. La versió en paper es continua rebent per
correu ordinari, com és habitual, però els socis i sòcies també
poden accedir a aquest nou format en els seus dispositius.
Per accedir a aquesta nova versió en format multimèdia els
socis i sòcies han de descarregar-se gratuïtament l’aplicació FC BARCELONA REVISTA, disponible a Google Play per als
dispositius Android i a Apple Store per als del sistema iOS. Per
accedir a la publicació cal introduir la clau de soci i el codi personal i escollir l’idioma en què es vol llegir: català o castellà.
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BARÇA TV: TEMPORADA DE CONSOLIDACIÓ I CONTINUÏTAT
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A punt de celebrar el 20è aniversari, Barça TV va tornar a
compaginar la informació i els directes amb l’elaboració de
reportatges en profunditat. En l’àmbit informatiu, els dos programes de referència van continuar sent el magazín Hora B i
El Marcador. De dilluns a divendres, l’Hora B, liderat per Llorenç Tarrés, és l’espai informatiu on es tracta l’actualitat amb
to rigorós i amb entrevistes als protagonistes dels equips i
seccions del Club. El Marcador és el programa previ i posterior als partits del primer equip de futbol. Mario Robert i Judit
Esteban condueixen aquest espai, que també inclou reaccions prèvies i postpartit des de la gespa amb el periodista
Marc Brau. El programa conté les rodes de premsa i totes les
entrevistes de les personalitats que visiten la llotja de l’Estadi, a més de l’anàlisi d’exjugadors des del plató.
Un dels programes més seguits del canal aquesta temporada va ser El Barça en joc, amb la narració dels partits amb
Jaume Marcet i l’analista Àlex Delmàs. La retransmissió més
culer. Un altre dels espais amb més protagonisme al canal
va ser La Tertúlia, que es fa de dilluns a divendres, així com
les nits del diumenge, moderada per Laura Aparicio i que
aquesta temporada, a més, també l’emetia 8TV. Van continuar a la graella de Barça TV i amb força dos programes amb
llarga tradició: el Promeses, amb tota la informació del planter, i l’Aquí Palau, amb tot el que passa als nostres equips de
seccions.

BARÇA STUDIOS
La Junta Directiva va aprovar el 15 de gener la posada en
marxa a partir de l’1 de juliol de Barça Studios, el nou projecte estratègic del Club per impulsar el futur centre de creació,
producció i distribució de tots els continguts audiovisuals del
Club, també de Barça TV. Aquest projecte aspira a generar un
nou segell de prestigi i qualitat en les produccions blaugrana,
tant als mitjans propis com en les col·laboracions externes.
Durant la temporada, els equips tècnics i humans es van traslladar al nou centre de producció, als nous estudis de Sant
Just Desvern. En aquests mesos es va treballar per desenvolupar tota l’estructura tècnica i logística, i es van posar en
marxa els primers projectes de Barça Studios, el primer dels
quals, una sèrie documental, Match day, que mostra la vida
des de l’interior del primer equip de futbol i que s’estrena a
l’octubre del 2019.
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El canal oficial del Club va continuar apostant per ser una
televisió de servei. En aquest sentit, va oferir en directe tots
els actes institucionals del Club i totes les compareixences i
rodes de premsa esportives. Hem de destacar, entre altres,
l’emissió en directe de l’Assemblea de Socis Compromissaris
o el Congrés Mundial de Penyes. Tot a fi d’acostar als culers el
dia a dia de la institució.
Una altra de les grans fites de la temporada va ser poder
oferir en directe tots els partits de la Champions femenina,
fins i tot la final de Budapest contra l’Olympique de Lió.
Pel que fa a l’altra gran aposta de la televisió, l’elaboració
de reportatges, cal subratllar aquesta temporada l’homenatge a la generació que va guanyar la Recopa a Basilea el 1979.
Basilea: una fotografia per a la història és un documental de
més d’una hora de durada per reconèixer el mèrit d’aquella
generació de futbolistes i aquells aficionats. Tente Sánchez,
Carles Rexach i Juan Manuel Asensi van ser alguns dels protagonistes d’aquest reportatge emotiu. L’altre gran documental de la temporada va ser És la Bomba: tota la trajectòria de
Juan Carlos Navarro amb la presència del mític jugador, el
seu entorn més immediat i diferents personatges cabdals en
la seva carrera personal i professional.
La temporada 2018/19 va acabar amb una notícia excel·lent
per a Barça TV: l’emissió en alta definició (HD) i la disponibilitat per al paquet bàsic de les principals plataformes digitals.
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EL CENTRE DE DOCUMENTACIÓ CANVIA DE SEU
El Centre de Documentació i Estudis del FC Barcelona va
obrir de nou les seves portes en una nova ubicació, a Travessera de les Corts, 65-71 (accés 15 A del Camp Nou). El Centre,
que des de la seva inauguració a finals del 1994 estava ubicat al segon pis del Museu, va haver de tancar temporalment
al públic per les obres de manteniment i seguretat que es
realitzen al Camp Nou en el marc de l’Espai Barça.
Aquesta nova etapa s’inicia amb unes noves oficines de
prop de 100 m² que disposen d’un espai de treball i una zona
de consulta per al públic, i que es comuniquen directament
amb un arxiu de documentació de 250 m² amb mòduls compactes.
El Centre de Documentació és dipositari de la memòria
històrica del Club mitjançant la custòdia i tractament arxivístic del seu patrimoni documental, assegurant la seva preservació i difusió a través de la recerca. Presta un servei transversal als diferents departaments del Club i també disposa
d’un espai de consulta obert als socis, investigadors i públic
en general.
En el Centre de Documentació es pot consultar informació especialitzada en el FC Barcelona i l’esport en general i
aplega, a més de l’arxiu, una biblioteca i una hemeroteca. De
fet, el Centre disposa de més de 1.050 llibres de temàtica esportiva, 600 dels quals amb contingut plenament blaugrana.
A l’hemeroteca es poden consultar un total de 280 publicacions diferents, entre diaris, revistes i publicacions diverses.

L’arxiu documental disposa d’uns 7.000 expedients descrits i
l’arxiu fotogràfic també ha crescut espectacularment en els
darrers anys i conté més d’1,4 milions de fotografies, 700.000
de les quals en format digital, a més de 250.000 negatius,
que provenen del fons fotogràfic Horacio Seguí. En el Centre
es poden consultar també els fons d’expresidents i exdirectius com els de Miró-Sans, Agustí Montal i Costa, Josep Lluís
Vilaseca o Antoni M. Muntañola.
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EMANUELA AUDISIO, PREMI VÁZQUEZ MONTALBÁN

Emanuela Audisio, un dels referents més destacats del periodisme esportiu de les últimes dècades, va ser la guanyadora del
XIII Premi Internacional de Periodisme Manuel Vázquez Montalbán, entregat al Camp Nou al mes de febrer. Audisio és una
periodista i escriptora italiana que ha desenvolupat la carrera principalment al diari La Repubblica. Es tracta de la primera
dona que guanya aquest premi, que es lliura des de l’any 2004 en memòria i homenatge de Manuel Vázquez Montalbán, per
distingir la trajectòria dels professionals del periodisme.
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SEGUIDORS XARXES SOCIALS

342.584.533
(dades de 30 de juny del 2019)

Twitter
57.215.735
@FCBarcelona

@FCBarcelona_jp

@FCBarcelona_es

@FCBhoquei

30.007.313
14.256.143

@FCBarcelona_cat

5.727.434

@FCBarcelona_ara

1.971.673
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Facebook
136.756.252

@FCBarcelona_br

768.748

255.571
201.725

@FCBtv

194.063

@FCBpenyes

166.645

@FCBarcelona_tr

191.409

FC Barcelona

FCBAmericas

FC Barcelona Femeni

FCBarcelonaB

FC Barcelona Basket

FCBMasia

1.360.455

FCBFutsal

Fundació Barça

Barça TV

FCB Femeni

Fcbhandbol

Barça Legends

FCBUniversitas

FCBHoquei

Barça eSports

FCB Penyes

5.508.735
FCB Hoquei

4.866.001
4.592.700

@FCBmasia

@FCBFemeni

176.279

5.329.398

@FCBbasket

@BarçaAcademy

FCB Futbol Sala

@FCBarcelona_fra

@FCBarcelonaB

@FCBfutbolsala

@FundacioFCB

529.177

823.937
394.164

@FCBarcelona_id

393.622

@FCBhandbol

267.486

107.886

4.435.079

@BarcaInnoHub

16.188

4.220.740

FCB Basket

2.370.552

FCBarcelonaB

54.914
19.707

YouTube
7.288.103
BarçaTV

7.111.974

176.129

816.427

174.849

862.396

FCBMasia

Altres
31.135.521

118.557

Sina Weibo
6.105.641

Wechat
80.748

Miaopai
JP

4.457.946

6.260.000

Yizhibo

ENG

17.172.409

6.121.000

ESP

5.579.793

1.311.000

CAT
ID
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49.256

Barça Academy

Line
33.433.494

BR

FC Barcelona

1.503.241

15.809

3.394.594

2.680.858
112.956
232.911
7.385

Barça Academy

@fcbeSports

5.414

72.954.087

241.455

126.441

78.755
47.379

FCB Handbol

FC Barcelona

103.081.384

Fundació
Barça

634.724

Instagram
83.631.809

420.949
33.511
5.467.287

Douyin

Toutiao
107.000

Periscope

328.044

Snapchat

1.346.013

Linkedin

80.211

Viber

2.494.483

Pinterest

25.000
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SE SUPEREN ELS MIL MILIONS D’INTERACCIONS A LES XARXES SOCIALS
El Barça va continuar sent la marca de referència del món
de l’esport a les xarxes socials. Així ho demostren les dades
de la temporada 2018/19, on el FC Barcelona va ser l’única
entitat esportiva a escala internacional que va superar els
mil milions d’interaccions en l’àmbit digital. Concretament,
la xifra es va enfilar fins als 1.086 milions comptabilitzant les
dades acumulades a Instagram, Facebook i Twitter.
Segons dades de Crowdtangle i Hootsuite Analytics, el FC
Barcelona ha mantingut aquest lideratge global una temporada més, ara per davant del Manchester United (916 milions), el Liverpool (754), el Juventus (749) i el Reial Madrid
(636). Aquesta comparativa inclou les xifres dels likes, comparticions i comentaris dels usuaris en les publicacions de
cada club al compte principal d’Instagram, Facebook i Twitter.
Fent un repàs exhaustiu de les xarxes que generen més

connexió amb els aficionats del futbol, Instagram ocupa una
clara posició de lideratge. És aquí on també el Barça reforça
la seva posició capdavantera, amb 963 milions d’interaccions, a força distància del segon classificat, el Manchester
United (764). El mes d’abril, amb 125 milions d’interaccions,
va marcar el sostre de la temporada, coincidint amb la celebració del títol de Lliga, i va ser un dels sis mesos de l’últim exercici en què el Barça va generar més interaccions que
ningú en aquest canal.
En el cas de Facebook, el FC Barcelona ocupa la segona posició, amb 82 milions d’interaccions, per darrere del
Manchester United (102); mentre que a Twitter és el Liverpool, actual campió de la Champions, l’equip que encapçala les
dades gràcies als bons resultats dels tres últims mesos de la
temporada 2018/19.
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UNA ESTRATÈGIA DE VÍDEO D’ÈXIT
El contingut digital pivota al voltant del vídeo, que és el format
més destacat per arribar a les audiències del món del futbol.
Malgrat les limitacions per a l’ús de les imatges dels partits oficials a les xarxes socials, el volum de reproduccions de vídeo als
canals del Barça continua creixent de manera espectacular, fins
als 2.144 milions de visualitzacions, entre Instagram Facebook,
Twitter i Youtube.
És precisament a Youtube on el lideratge blaugrana és més
evident. És el club de futbol del món amb més subscriptors

(7.2 milions) i el que acumula més visualitzacions en els darrers 12 mesos, un total de 320 milions, que implica un 45%
de creixement respecte de la temporada 2017/18. La diferència amb la resta de competidors és força destacada, ja que el
Liverpool ha sumat 208 milions, el Manchester United 128 i
el Reial Madrid, 120. Els nous formats desenvolupats durant
aquesta temporada, especialment els vinculats al dia del partit en directe i a narratives d’entreteniment pròpies del canal,
són alguns dels vídeos que expliquen aquest creixement.
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UN ECOSISTEMA DIGITAL EN PLENA EXPANSIÓ
Més enllà dels comptes principals @FCBarcelona d’aquestes
quatre plataformes, l’ecosistema digital del Barça ha continuat en plena expansió durant la temporada 2018/19. El Club té
presència a 14 xarxes socials i gestiona 65 comptes oficials, que
inclouen també altres àrees d’activitat esportiva i corporativa de
la institució, com ara les seccions professionals, el futbol formatiu, la Fundació, les Penyes, el Barça Innovation Hub... En total,
una comunitat de prop de 342 milions de seguidors que, espe-
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cialment a través del mòbil, segueixen connectats al dia a dia
blaugrana, amb un total de 2.200 milions de visualitzacions de
vídeos produïts pel FC Barcelona. Aquest creixement de la base
de seguidors i de les pautes de consum s’ha vist reforçat per
l’estratègia desenvolupada a la Xina, on s’han reforçat els esforços per generar continguts adaptats a la realitat cultural i social
del país. Els nous canals oberts a Douyin i Toutiao han permès
donar continuïtat a aquest gran repte.
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CONSOLIDACIÓ DE L’APOSTA DIGITAL A LA XINA
Durant la temporada 2018/19, el FC Barcelona va impulsar un
nou pla digital a la Xina amb l’obertura d’un nou web i dues
noves xarxes socials. Aquesta aposta pel territori asiàtic forma part de l’estratègia de globalització i expansió de marca
que preveu el Pla Estratègic de l’entitat. Inaugurat el març de
2019, el nou web www.fcbarcelona.cn informa de les notícies més destacades en clau blaugrana i ofereix informació
també sobre els projectes que el Club està desenvolupant a
la Xina, com el Barça Experience de Mission Hills i les Barça
Academy en territori asiàtic.
Pel que fa a les xarxes socials, a més de consolidar els perfils a Weibo i WeChat, el Barça va estrenar canals a Douyin
i Toutiao el febrer del 2019, coincidint amb la celebració de
l’Any Nou Xinès. Douyin és un canal d’entreteniment per crear i compartir vídeos curts adreçat al públic jove. Toutiao, en
canvi, és una plataforma que ofereix notícies i continguts informatius. En la seva primera setmana, aquests dos canals,
que formen part de la plataforma ByteDance, van aconseguir
més de 200.000 interaccions i un total de 4 milions de reproduccions de vídeo. El FC Barcelona va tancar la temporada amb més de 7,5 milions de seguidors a les xarxes socials
xineses.
Aquest creixement de la base de seguidors es va veure
reforçat per la generació de continguts adaptats a la realitat
cultural i social de la Xina. El Barça va treballar per augmentar la comprensió de les necessitats locals dels fans xinesos,
adaptant el missatge del Club i creant continguts específics
locals des del territori. Es van crear més de 800 vídeos adre-

çats exclusivament al públic xinès, entre els quals destaquen
els blogs presentats per editors xinesos en què s’intenta
apropar el món blaugrana i la cultura catalana als milions de
seguidors del país asiàtic. A més, es van implementar nous
formats digitals adaptats a les plataformes xineses com l’ús
de programes HTML5 a WeChat o la creació de vídeos exclusius a Douyin.
Entre les diferents accions del Club focalitzades en la Xina,
cal destacar el partit d’anada de les semifinals de la Copa del
Rei davant del Reial Madrid el 6 de febrer. Els jugadors del
primer equip van lluir la samarreta amb el seu nom en xinès
per commemorar l’Any Nou del país asiàtic. Una acció que es
va sumar al vídeo de felicitació de l’Any Nou xinès que va difondre el Club a través de les xarxes socials, i que va comptar
amb la participació de Leo Messi, Gerard Piqué, Marc-André
ter Stegen i Samuel Umtiti.
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MÉS DE 40 MILIONS D’USUARIS ÚNICS DEL NOU WEB
El FC Barcelona va estrenar el mes de desembre passat un
web i una aplicació per a mòbils, que han estat rebuts de manera molt satisfactòria entre els socis i seguidors del Barça.
Durant la temporada 2018/19 un total de 40 milions d’usuaris
únics van visitar el web del Club, i van generar més de 190
milions de pàgines vistes.
L’app, per la seva banda, va tenir 1 milió de descàrregues.
El llançament d’aquestes dues plataformes representa el primer pas d’una nova estratègia digital que té com a objectiu
oferir continguts i serveis digitals de primer nivell mundial.
Amb un disseny molt atractiu i una usabilitat MOLT intuïtiva,

el Club busca potenciar l’entreteniment amb recursos com el
contingut de vídeo, la participació de l’usuari, la personalització i geolocalització dels continguts, l’experiència de “segona
pantalla” el dia de partit, les fitxes de jugadors o la informació
de servei per als socis i aficionats. S’aposta, doncs, per dos
productes pensats i desenvolupats per ser consumits principalment amb el mòbil, que actualment centra més del 70%
del total de les visites.

Descarrega’t aquí l’app del Barça
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GLOBAL
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El Barça, arreu del món
El Barça és un club en constant creixement i expansió, que té més de 300 milions de seguidors al món, amb una xarxa internacional de Barça Academy i que segueix l’estratègia de buscar els millors partners per a cada categoria, seguint el criteri de
prioritzar la qualitat per damunt de la quantitat, amb l’objectiu d’augmentar els ingressos per patrocini. Per poder fer efectiva
aquesta estratègia, el Club treballa de manera transversal 24 hores al dia, des de Barcelona i a les oficines situades a territoris
estratègics, Nova York i Hong Kong, per adaptar-se a cada context local.
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OFICINA DE NOVA YORK
Durant la temporada 2018/19, l’oficina del FC Barcelona a
Nova York va continuar portant a terme accions amb els seus
partners estratègics i consolidant noves col·laboracions. A
més de totes les activitats comercials, va reforçar també la
presència de la Fundació Barça i de la marca Barça a Nova
York i a tot el continent americà.
En aquesta línia, amb l’objectiu d’augmentar la presència de
marca, es van dur a terme diferents activitats, entre les quals hi
ha la Viewing Party celebrada a Miami amb motiu del Clàssic, o
la que es va fer a les oficines de Bleacher Report per al partit de
la Lliga de Campions contra el Lió i que va comptar amb l’actuació de la cantant nord-americana Dani Leigh.
Des de l’àmbit dels patrocinis, l’oficina de Nova York va continuar realitzant activacions amb èxit juntament amb els seus
partners –Stanley Black & Decker, Gatorade i Scotiabank– amb
moltes campanyes a Amèrica, l’Àsia i la Unió Europea conjuntament amb el FC Barcelona.
D’altra banda, la Fundació Barça va organitzar el seu Festival
FutbolNet a Nova York, juntament amb la marca Thom Browne,
també partner del Barça, el juny del 2019, i va continuar fent
moltes activitats a la regió per promoure l’esport a zones amb
accés limitat als recursos bàsics i que necessiten el treball en
equip. Així mateix, el projecte Barça Academy va continuar creixent a tot el continent americà, amb 27 escoles obertes a la regió,
l’última de les quals va ser la de Nashville, a l’estat de Tennessee.
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OFICINA DE HONG KONG
En el seu sisè any d’activitat, l’oficina del FC Barcelona a Hong
Kong va continuar creixent en dimensions i en impacte, i va
anar treballant en diferents projectes que inclouen activacions en l’àmbit comercial i de màrqueting, a més d’impulsar
l’expansió de l’estil Barça entre els més joves. Des d’aquesta
oficina es van signar dos nous acords de patrocini a la regió
–SK Lubricants i Yunnan Baiyao–, se’n van renovar tres més
–OPPO, Konami i Nichiban– i es van activar campanyes comercials i de màrqueting amb un total de quinze partners a la
regió. També es van obrir cinc noves Barça Academy a l’Àsia,
amb les quals ja s’han assolit un total de 16 centres a la regió,
i es van celebrar dos torneigs internacionals amb el projecte
Barça Academy, a l’Índia i a la Xina.
D’altra banda, el Barça va obrir dos nous perfils a les xarxes socials a la Xina, Douyin i Toutiao, on va aconseguir 1,5
milions i 125.000 seguidors respectivament, que se sumen
als 6,17 milions de fans que el Club ja té a Weibo i als 83.000
de WeChat. Durant la temporada 2018/19 també es va rellançar la web en xinès del Club. Així mateix, a través de l’oficina
de Hong Kong, el Barça va ser representat als tres principals
fòrums sobre esport celebrats a la regió: RISE, Soccerex i el
World Football Summit.

INAUGURACIÓ DEL BARÇA EXPERIENCE A HAIKOU
Al novembre es va inaugurar el Barça Experience de Haikou, a l’illa xinesa de Hainan, una de les principals destinacions turístiques de l’Àsia. El complex inclou un museu interactiu de 4.000 m2 i una gran botiga, a més d’una Barça Academy Pro amb sis
camps d’entrenament. A la cerimònia d’obertura hi va assistir una representació del Club encapçalada pel directiu i responsable de l’Àrea Digital, Dídac Lee; el CEO Òscar Grau; el secretari tècnic Éric Abidal; l’ambaixador del Club Juliano Belletti; juntament amb Tenniel Chu, vicepresident de Mission Hills Group i altres autoritats. El centre d’experiències del Barça al Centreville
de Haikou és l’espai museístic més gran que un club de futbol té fora del seu país.
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MAPA PATROCINADORS
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DADES CLAU

39
19

TOTAL PATROCINADORS
17 GLOBALS

22 REGIONALS

PARTNERS DEL FC BARCELONA PRESENTS A

4 NOUS ACORDS LA
TEMPORADA 2018/19

PAÏSOS DEL MÓN

5 RENOVACIONS LA
TEMPORADA 2018/19
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ACORDS DESTACATS
THOM BROWNE
Thom Browne i el FC Barcelona van anunciar el seu acord
de patrocini pel qual la marca nord-americana esdevenia
partner oficial en la categoria Formal Wear. Gràcies a aquesta nova aliança, Thom Browne passava a vestir els jugadors
del primer equip en tots els partits jugats a fora de casa de la
UEFA Champions League.

YUNNAN BAIYAO
El FC Barcelona i Yunnan Baiyao van anunciar la seva associació
a la ciutat de Yuxi, per la qual la companyia mèdica xinesa es
convertia en soci regional del Club a la Xina, Hong Kong, Macau i Taiwan. A aquesta nova aliança es va sumar l’acord per a
l’obertura de tres noves Barça Academy en territori xinès, que
promouran el desenvolupament del futbol i l’estil Barça.
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SK LUBRICANTS

RAKBANK

L’1 de juliol del 2018, SK Lubricants va esdevenir el primer
partner oficial del Club a Corea del Sud. Els seus drets s’estenen per Corea del Sud, la Xina, Rússia, Tailàndia i Vietnam. SK
Lubricants és una de les marques més poderoses a Corea del
Sud i exporta a més de 60 països.

Rakbank va celebrar l’anunci del seu acord de patrocini amb
el FC Barcelona a Dubai al novembre del 2018. L’esdeveniment va incloure la presentació d’una nova targeta de crèdit
co-branded i el programa de recompenses que permet als
usuaris utilitzar punts per obtenir records del Barça i viatges a
Barcelona per assistir a un partit oficial al Camp Nou.
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RENOVACIONS DESTACADES
STANLEY
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Durant l’US Summer Tour 2018, el Futbol Club Barcelona i
STANLEY van anunciar una col·laboració històrica per la qual
STANLEY esdevenia el primer patrocinador de la samarreta
del Barça Femení. L’anunci d’aquest nou acord es va fer al
Beverly Wilshire Hotel de Los Angeles, als Estats Units, un
dia abans del primer partit de la pretemporada del Women’s
Team contra el SoCal al Drake Stadium el 28 de juliol. Un acte
en el qual també es va mostrar per primer cop la nova samarreta amb el nou patrocinador.
A l’acte de presentació hi van assistir representants de totes dues entitats, entre les quals hi havia Josep Maria Bartomeu, president del FC Barcelona, i Pradheepa Raman, Chief
Talent Innovation Officer de STANLEY BLACK & DECKER.
L’aliança va establir un nou estàndard en la comercialització i el màrqueting del futbol femení, i va afavorir el creixement de l’esport femení arreu del món, tant des del futbol
base com des de l’àmbit competitiu.
Així mateix, des de la seva incorporació com a partner
principal de l’equip femení, STANLEY continua mostrant el
seu suport a l’equip i a la igualtat del joc a tots els nivells
mitjançant campanyes i activacions innovadores.

SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK
El maig del 2018, el Shanghai Pudong Development Bank
(SPDB) i el FC Barcelona van firmar una extensió del seu acord
de col·laboració durant dues temporades més, pel qual l’entitat
seguirà sent el banc oficial del Club a la Xina. Amb la col·laboració renovada, el banc va llançar un nou disseny de targetes de crèdit co-branded, i va augmentar així el nombre total
d’emissions de targetes SPDB-Barça a més de 590.000 unitats.

SAMBA
El FC Barcelona i Samba Financial Group van ampliar el seu
acord de col·laboració durant cinc anys més. Ambdues entitats compten amb una trajectòria conjunta des del 2013,
quan el grup financer més important de l’Aràbia Saudita va
esdevenir partner regional i el ‘Banc Oficial del FC Barcelona’
en aquest territori. En el marc de la col·laboració, Samba va
presentar les seves noves targetes de crèdit co-branded amb
el FC Barcelona, amb les quals va acostar el Club als aficionats blaugrana de l’Aràbia Saudita.
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NICHIBAN
Nichiban, coincidint amb el seu centenari, va renovar el seu
acord de patrocini amb el FC Barcelona, en la categoria tape, a
l’abril del 2019 per a dues temporades més. L’acord cobreix el
Japó, Corea, Tailàndia i Taiwan. La renovació coincideix amb el
centenari de Nichiban i destaca la importància d’aquest acord de
patrocini que uneix la marca amb el FC Barcelona des del 2015.

ACCIONS REALITZADES
RAKUTEN
Anunci del FC Barcelona Japan Tour presented by Rakuten
El mes d’abril del 2019 es va anunciar el FC Barcelona Japan Tour
presented by Rakuten, en el marc del qual el primer equip es
desplaçaria a Tòquio i a Kobe durant l’estiu del 2019 per disputar
la Rakuten Cup contra el Chelsea FC i el Vissel Kobe.

RAKUTEN FAN-TASTIC CUP
La Rakuten Cup va escalfar motors al Camp Nou el dia 8 de
juny del 2019. El patrocinador principal del Club va organitzar
un torneig amistós amb fans del Barça, del Chelsea FC i del
Vissel Kobe, que replicava els partits que els primers equips
dels tres clubs jugarien a posteriori al Japó.
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SERVETO
Serveto va renovar amb el FC Barcelona per a dues temporades més per continuar sent el soci logístic oficial dels esports
professionals del FC Barcelona. Jordi Argemí, directiu del FC
Barcelona, i membres del comitè esportiu d’handbol van visitar la seu de Serveto durant la Copa Asobal, competició anual
per a clubs de la Lliga Asobal.

Barça Academy World Cup
Rakuten va presentar l’edició més gran del torneig de la Barça
Academy World Cup a Barcelona. A més, va organitzar una
competició dins de la comunitat del FC Barcelona Viber, que
va animar els pares dels participants a compartir el seu millor
moment capturat en l’esdeveniment. El nen guanyador va tenir l’oportunitat de conèixer un jugador del primer equip.
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Believe in the Future
Rakuten i el FC Barcelona van triar 11 nens i nenes de la Barça
Academy World Cup per participar en la campanya Believe in
the Future. Els nens van ser triats per les seves històries personals, alineades amb els valors del Barça. Com a recompensa, els nens van acompanyar els jugadors al camp abans de
l’inici del partit FC Barcelona - Reial Societat.

Presentació de la primera equipació 2019/20
El FC Barcelona i Nike van presentar la nova samarreta per a
la temporada 2019/20 amb la campanya El talent no té una
sola forma, amb la qual van rendir homenatge a la ciutat de
Barcelona i els seus talents. Entre ells, el talent esportiu representat tant pels jugadors del primer equip masculí com del
femení i els esports professionals del Barça, així com el talent
en l’àmbit científic i de la cultura amb diferents perfils que
contribueixen al progrés de la ciutat i de la comunitat.

VÍCTOR TOMÀS
HANDBALL PLAYER

FERRAO
FUTSAL PLAYER

PIERRE OR
BASKETBA

NIKE
LIEKE MARTENS
FOOTBALL PLAYER
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Llançament de les ‘Nike Phantom Venom’
Nike va llançar les seves noves botes Phantom Venom amb la
jugadora del FC Barcelona Femení Alexia Putellas com a principal estrella de la campanya. Putellas va acceptar el desafiament de Nike: anotar des d’una plataforma de 20 metres
d’altura muntada a la tribuna principal del Camp Nou, a uns
100 metres de distància d’una de les porteries.

LIONEL MESSI
FOOTBALL PLAYER

ALEXIA PU
FOOTBALL

TALENT
TAKES
DIFFERENT
SHAPES

SERGIO BUSQUETS
FOOTBALL PLAYER

GERARD PIQUÉ
FOOTBALL PLAYER

MARIE & LA
CANCER IN

FC BARCELONA
COLLECTION
2019/20
FOR THE PEOPLE
THAT MOVE THE CITY
FORWARD

Passeig de Gràcia, 15

Juguem per fer història
El FC Barcelona i Nike van unir esforços per elevar la notorietat del partit de tornada de semifinals de la UEFA Champions
League femenina i donar suport a l’equip. La setmana abans
del partit, Barcelona va llevar-se amb un gran pòster amb el
missatge “No juguis per les finals. Juga per fer història” amb
Alexia Putellas com a protagonista. El mateix dia del partit, en
la sortida al camp de les jugadores, es va estendre un tifo amb
el missatge “Juguem per fer història”. I així ho va fer l’equip,
que es va classificar per a la primera final de la Champions
femenina de la història del Club.
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CARLOTA CLAVER
INNOVATOR CHEF

IGNACIO ALABART
HOCKEY PLAYER

BEKO
Campanya 4-3-3
Beko va llançar la campanya 4-3-3 en el marc del seu compromís de lluitar contra l’obesitat infantil. Amb aquesta campanya
Beko convidava els consumidors a compartir la seva alineació
d’alimentació i vida sana ideal a través d’emojis –quatre fruites/
vegetals, tres proteïnes i tres esports– per poder entrar en un
concurs per participar en una master class al Camp Nou impartida per nutricionistes del primer equip del FC Barcelona.

BERTA VIC
PHOTOGR
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‘Football vs. Food’
Beko, el FC Barcelona, la Fundació Barça i UNICEF es van unir
per fer un estudi que analitza la influència que el futbol i els
ídols futbolístics poden tenir en la lluita contra l’obesitat infantil. Així mateix, per donar el seu suport a aquesta acció,
Gerard Piqué, ambaixador de Beko, va visitar per sorpresa un
grup de nens i nenes per parlar de la importància de menjar
de manera saludable.

Reconeixements a la campanya ‘Eat Like a Pro’
Beko i el FC Barcelona van obtenir diferents reconeixements
per la campanya Eat Like a Pro, amb la qual s’ajuda a combatre la creixent obesitat infantil a escala mundial. En aquesta
línia, les dues organitzacions van ser premiades en els BT Industry Awards i en els Football Business Awards.

Viatjar amb l’equip
Quatre aficionats del Barça i consumidors de Gillette van tenir
l’oportunitat de guanyar una experiència única: viatjar amb el
primer equip en un partit de Lliga fora de casa. El partit escollit va ser el que va enfrontar el Barça amb el Celta de Vigo,
per al qual els quatre aficionats van poder desplaçar-se amb
l’avió en què viatjaven els jugadors fins a la ciutat gallega.

KONAMI
Anunci de la tercera equipació del Barça
Amb els seus impressionants efectes visuals, KONAMI va col·laborar en la presentació de la tercera equipació del FC Barcelona
al setembre del 2018 a través de la competició PES19, amb diferents imatges virtuals dels jugadors que lluïen la samarreta del
Barça. Una col·laboració sense precedents entre KONAMI, el FC
Barcelona i Nike a l’hora de desvelar la tercera equipació mitjançant les animacions d’alta qualitat d’aquest videojoc.

GILLETTE
Campanya ‘The Best a Man Can Be’
Gillette va llançar la campanya The Best a Man Can Be amb la
qual promovia la igualtat de gènere en tots els àmbits. La campanya va incloure una sessió de gravació per a una peça audiovisual amb Philippe Coutinho, Malcom, Jasper Cillessen, Samuel
Umtiti, Ivan Rakitic i Jeison Murillo, compromesos amb la lluita
contra el sexisme.

Campanya PES19 per a mòbil – ‘Playing is Believing’
KONAMI va presentar la seva campanya PES19 per a mòbil
mitjançant un tràiler en línia amb la presència de sis jugadors
del primer equip del FC Barcelona: Philippe Coutinho, Luis
Suárez, Gerard Piqué, Ivan Rakitic, Rafinha i Arturo Vidal. La
campanya es va presentar sota el lema Playing is Believing,
que captura la veritable màgia de PES Mobile: l’experiència
del joc. I és que un cop l’usuari té l’oportunitat de provar-la, la
seva fluïdesa i agilitat són formidables i sorprenents.
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CAIXABANK
YouPlay
Gràcies a Caixabank, 20 titulars de la targeta Visa Barça, juntament amb els seus acompanyants, van poder gaudir de
l’experiència de jugar un partit al Camp Nou. Els guanyadors
de la promoció es van seleccionar a través d’un sorteig des
de la landing de Family Futbol, en la qual periòdicament se
celebren concursos i sorteigs i es publiquen avantatges exclusius per als titulars de la Visa Barça.

Meet & Greet
Sis afortunats van tenir l’oportunitat de conèixer quatre jugadors del primer equip del FC Barcelona, gràcies al concurs organitzat per Estrella Damm per als Barça Fans residents a Catalunya. L’experiència va incloure una sessió sobre com posar-se
amb el dispensador de cervesa la pinta perfecta Estrella Damm.
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ESTRELLA DAMM

MILO

Estrella Damm i la Festa del Gamper
Estrella Damm, patrocinador de la 53a edició de la Festa del
Gamper, va lliurar el Premi Estrella Damm al millor jugador
del Trofeu Joan Gamper a Lionel Messi per la seva contribució a la victòria del FC Barcelona per tres gols a zero davant
l’equip argentí del Boca Juniors. La Festa del Gamper va incloure, a més, diferents activitats i concerts per als aficionats,
gràcies a Estrella Damm.

Ultimate Experience & Barça Academy Camp
MILO va activar els seus Barça Academy Camps la temporada
2018/19, en què va convidar 100 nens de 17 països diferents a
participar en un entrenament de la Barça Academy a Barcelona. A continuació van celebrar la seva Ultimate Experience i
un exclusiu Barça Academy Camp per a 30 nens, on va participar el Barça Legend Juliano Belletti.
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NESQUIK
Ultimate Experience
Nesquik va dur a terme la seva primera Ultimate Experience
Barça Academy Camp per a 24 nens de 10 països diferents. Els
infants van viure aquesta experiència assistint a un partit de
la Lliga, visitant el Museu i gaudint de la Camp Nou Experience, i van poder jugar al costat del Barça Legend Luis García.

Peça de realitat virtual amb Messi
Gatorade va filmar una experiència futurista basada en la realitat virtual, amb la qual oferia als fans del FC Barcelona l’oportunitat d’experimentar en primera persona com és entrenar-se
amb Lionel Messi. Es va tractar d’un contingut interactiu realitzat amb tot el primer equip i on es posaven en relleu les
interaccions entre Messi i els seus companys d’equip.
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GATORADE
‘Make Them Sweat’
Gatorade va llançar la seva campanya Make Them Sweat
amb Lionel Messi, el qual, a més de ser jugador del primer
equip, és ambaixador de la marca. La campanya se centrava
en el fet que tant se val qui estigui mirant o qui estigui jugant, Messi i el FC Barcelona sempre aconsegueixen fer suar
l’adversari.

STANLEY BLACK & DECKER
‘We Are Footballers’ – Dia Internacional de les Dones
El FC Barcelona i STANLEY van presentar la campanya We
Are Footballers en el marc del Dia Internacional de les Dones.
Una campanya que posava èmfasi en el fet que el futbol no
és un joc de nois o de noies, sinó que és un joc per a futbolistes. D’aquesta manera, aquestes dues entitats van posar de
manifest la seva defensa per la igualtat de gènere tant dins
com fora dels terrenys de joc.
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‘YouPlay’ de la Women’s Soccer School Barcelona
Per primer cop, STANLEY va utilitzar el seu YouPlay per sorprendre membres de la Women’s Soccer School Barcelona
(WSS) amb la possibilitat de jugar un partit al Camp Nou. Per
fer-ho possible, els patrocinadors principals de l’equip femení,
STANLEY i Nike, van unir forces per oferir aquesta oportunitat
única a les jugadores i membres de la WSS, en reconeixement
del seu suport al futbol femení. Així mateix, després del YouPlay, el FC Barcelona i STANLEY van difondre diferents continguts centrats en l’experiència de la WSS al Camp Nou.

AUDI
Campanya per presentar el nou cotxe 100% elèctric d’Audi
Audi va presentar el seu nou cotxe 100% elèctric amb una
campanya protagonitzada pels jugadors del FC Barcelona
en què representaven que venien ‘d’un altre planeta’. Luis
Suárez, Ivan Rakitic, Marc-André ter Stegen i Jordi Alba van
participar en una peça audiovisual ‘extraterrestre’, en clau
d’humor, on es posava de manifest que el seu vehicle Audi
Electric és d’un altre món.
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OPPO
´Meet & Greet´ amb els jugadors del primer equip
OPPO va oferir una oportunitat única a la vida per als seus distribuïdors locals a Barcelona al maig del 2019. Dotze afortunats
van rebre un premi excepcional que va consistir en un viatge a
Barcelona per veure un partit al Camp Nou, i, a més, també van
poder gaudir d’una trobada amb els jugadors del primer equip
Sergio Busquets, Sergi Roberto i Ousmane Dembélé.
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Audi Junior Cup
Audi va acollir la final de l’Audi Junior Cup al Miniestadi el
mes de juny del 2019. En la Final Four van participar equips
formats per jugadors joves procedents de diferents escoles
de Catalunya, que van tenir l’oportunitat de gaudir d’una experiència única a les instal·lacions del FC Barcelona i que va
incloure la visita del famós Youtuber Robert PG.

PATROCINI

BETFAIR

CANON MEDICAL

Campanya ‘Play Smart’
Betfair va llançar la campanya Play Smart en la qual Philippe Coutinho utilitzava tècniques d’anàlisi per entendre en
profunditat els moviments ideals per aconseguir el millor estil de joc. La campanya va continuar amb la promoció Beat
the elite, amb què es donava l’oportunitat als fans de jugar
al Camp Nou.

‘Focus on Advanced Cardiac Imaging International’
Canon Medical va organitzar a l’Auditori 1899 la 10a edició del
Focus on Advanced Cardiac Imaging International. Cardiòlegs,
radiòlegs, tècnics de RX i directors d’hospitals d’arreu del món
van participar en el congrés, que es va organitzar amb la col·
laboració del Barça Innovation Hub (BIHUB).

ALLIANZ
Allianz Explorer Days
Allianz va organitzar a les instal·lacions del Club els Allianz Explorer Days, els quals van convidar 26 corredors d’assegurances
d’Allianz d’Espanya, Mèxic i Alemanya a participar en un clínic
de futbol impartit pels entrenadors de la Barça Academy i amb la
presència del Barça Legend Julio Salinas. L’esdeveniment també
va incloure la possibilitat d’assistir al partit de Lliga que va enfrontar el FC Barcelona amb l’Atlètic de Madrid.
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LASSA TYRES

‘YouPlay’ al Camp Nou
Allianz va convidar 44 agents d’assegurances especials, corredors i consultors, per participar en un YouPlay al Camp Nou.
Posteriorment van tenir l’oportunitat de prendre part en un
debat especial dirigit pel Barça Legend Julio Salinas.

Campanyes amb els esports professionals
Lassa Tyres va dur a terme diferents campanyes per als seguidors dels esports professionals del FC Barcelona durant la temporada 2018/19. Els guanyadors van viatjar amb els equips d’hoquei i d’handbol a les finals de competició europea que es van
celebrar a Lisboa i Colònia, respectivament. Altres convidats de
Lassa també van assistir a altres competicions, com la Copa del
Rei de bàsquet, on Juan Carlos Navarro els va regalar la samarreta com a detall de benvinguda.

MEMÒRIA FC BARCELONA

PATROCINI

ASSISTÈNCIA SANITÀRIA

SCOTIABANK

Proves mèdiques
Assistència Sanitària, com cada any, va patrocinar les revisions mèdiques que es van fer tant als jugadors del primer equip com als nous fitxatges que es van incorporar a la
plantilla. A més, també va col·laborar, com altres temporades, en la Cursa Barça.

Barça Clínic
SCOTIABANK va celebrar el seu clínic anual a Barcelona a les
instal·lacions de la Ciutat Esportiva del Barça, que aquest any
va comptar amb la participació de nens de Xile, el Perú i l’Uruguai. SCOTIABANK va continuar promocionant l’esport entre la
mainada a través de l’activació d’aquest esdeveniment amb
l’objectiu de donar als nens l’oportunitat d’evitar situacions de
risc i d’aïllament social mitjançant el programa.
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SK LUBRICANTS
SHANGAI PUDONG DEVELOPMENT BANK
Pòsters per felicitar les dates assenyalades als fans
Shangai Pudong Development Bank (SPDB) va aconseguir un
alt nivell d’engagement amb els fans gràcies al llançament
d’una sèrie de pòsters que feien servir imatges de dibuixos
animats dels jugadors del primer equip del FC Barcelona per
felicitar-los amb motiu de diferents festes tradicionals xineses, com el Qi Xi (Dia del Sant Valentí xinès), el Festival de
Mitja Tardor i l’Any Nou Xinès. Aquests pòsters es van difondre per mitjà de les xarxes socials del Club i de l’entitat financera, així com a través del seu web, i van aconseguir una
gran repercussió entre els Barça fans de la Xina.
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Espot del FC Barcelona
SK Lubricants va gravar un espot publicitari que es va emetre a Corea del Sud, la Xina, Rússia, Tailàndia i el Vietnam per
celebrar l’anunci del seu acord de patrocini amb el FC Barcelona. L’espot va mostrar jugadors del primer equip, entre els
quals hi havia Arturo Vidal i Philippe Coutinho.
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HEAD & SHOULDERS

MAYBANK

Un projecte compartit
Head & Shoulders va llançar una ampolla de xampú de marca compartida amb el FC Barcelona a Indonèsia al març del
2019. Head & Shoulders va distribuir més de setze milions
d’ampolles amb el disseny especial al territori d’Indonèsia.

Una experiència única amb l’AmBARÇAdor Luis García
Maybank va convidar l’AmBARÇAdor Luis García a participar
en les celebracions organitzades al voltant del torneig oficial del Campionat Maybank. García va competir en el torneig
amateur de golf en representació del FC Barcelona abans que
comencés la competició principal.
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EMIRATES NBD

SHIMAO
Campaments d’estiu per a nens
Shimao va organitzar la segona edició dels seus Barça Academy
Camps a Chengdu i Qingdao, en què va oferir sessions d’entrenament de futbol a més d’un centenar de nens que viuen en
les comunitats i residències creades per aquesta companyia de
Real Estate. Així mateix, Shimao també va col·laborar en el clínic
del Barça per a 40 nens celebrat a Barcelona al mes d’agost del
2018, i va reforçar així el seu lligam amb les accions adreçades a
donar suport i promocionar el futbol entre els infants.

Un viatge i una experiència a Barcelona
Quatre titulars de la targeta Emirates FC Barcelona van guanyar un viatge tot inclòs a Barcelona gràcies a la campanya
llançada per Emirates NBD sota el lema Fes servir la teva
targeta, guanya un viatge, anima el teu equip. Els vencedors
van poder gaudir d’una experiència completa a Barcelona
durant tres dies, i el moment clau de l’experiència va ser
poder veure en directe el derbi barceloní Barça - Espanyol
al Camp Nou.
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MEETINGS & EVENTS

TEMPORADA DE NOVETATS
El Departament de Meetings & Events es va consolidar com
una font important d’ingressos. El curs 2018/19 el FC Barcelona va gestionar més de 400 esdeveniments, tant comercials
i de patrocinadors com d’interns.
Alguns dels esdeveniments comercials més destacats van
ser: els preparatius i el muntatge de l’experiència Messi10
Challenge LaLiga Summer Edition, organitzada pels promotors de l’espectacle Messi 10 by Cirque du Soleil, on els participants es van poder sentir com si fossin Messi per un dia i
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FOOD & BEVERAGE
Amb motiu de la final de la Copa del Rei a Sevilla es va habilitar per als seguidors barcelonistes una Fun Zone i la carpa
Food and Beverage, a les quals van assistir més de 12.000
persones.
Aquesta temporada, per complementar l’experiència Camp
Nou Experience, es va crear la Platea by Estrella Damm, un
espai on es podia degustar des d’una hamburguesa fins a
sushi, tapes, sucs naturals o una gran quantitat de còctels.
També es va habilitar una gran carpa a la Ciutat Esportiva
amb motiu de la celebració del torneig internacional Barça
Academy World Cup, que va sumar més de 2.000 participants.
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que va acollir el Miniestadi a l’estiu del 2019; l’esdeveniment
anual de Sports Technology, que va incloure presentacions
de diferents projectes de clubs de l’NBA, la Premier League o
l’hospital de la Vall d’Hebron; els You Play al Camp Nou, amb
el You Play de Mitsubishi Electric com el més concorregut; el
partit de rugbi que va enfrontar els Dragons Catalans de Perpinyà contra els Wigan Warriors d’Anglaterra, o els sopars a
la gespa de l’Estadi, com l’organitzat per a 150 directius de la
cadena d’hotels de luxe Wyndham Hotels.

FCB MERCHANDISING

EL BLM FA CRÉIXER EL NEGOCI DEL MARXANDATGE
El balanç de la primera temporada de Barça Licensing &
Merchandising va ser molt positiu. La recuperació del negoci del marxandatge per part del Barça va tenir èxit, ja
que va complir els objectius establerts. BLM va fer créixer
el negoci respecte a la temporada anterior, va apropar les
botigues a la ciutat i alhora va aconseguir una transició reeixida dels equips implicats.
Es va prioritzar la construcció de la marca Barça al mateix nivell que el de la creació de negoci, i es va fer servir el
marxandatge com a eina fonamental per posicionar-se. Es
va iniciar un pla d’expansió de retail amb un nou concepte

de Barça Store, alhora que es va reprendre la connexió amb
el culer local i els col·lectius del Club a partir d’accions exclusives i tracte diferenciat a les botigues del Barça.
En aquest marc de difusió del negoci de retail, el FC Barcelona obrirà, durant la temporada 2019/20, la Barça Store
Canaletes, una nova botiga al centre de Barcelona situada
en un edifici molt emblemàtic de la Rambla. Aquesta serà la
quarta Barça Store gestionada directament pel Club i s’afegeix a les del Camp Nou, el passeig de Gràcia, La Roca Village i la T2 de l’Aeroport de Barcelona.
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AFORAMENTS

FACTURACIÓ REGULAR

Taquillatge del Palau i del Miniestadi

La facturació global en concepte d’entrades de futbol, bàsquet
i seccions es va situar en 73,74 milions d’euros, i es va tancar la
temporada amb un 17% més respecte a la campanya passada.

Taquillatge del Camp Nou
La facturació del Camp Nou durant la temporada 2018/19 va
superar la facturació del 2017/18, i es va tancar la temporada
amb una xifra de 71,6 MM €, un 17% superior.
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El Palau va aconseguir superar la facturació regular de la
temporada 2017/18, i va tancar amb una xifra de 2 MM €, un
33% més. La facturació va ser un 57% superior a la de fa dues
temporades.
El principal ascens es va produir per l’increment en la
venda d’entrades de bàsquet, ja que es van disputar quatre
partits més, fet que va comportar un creixement d’un 35%
respecte a la temporada passada. La resta de seccions van
aconseguir un increment considerable en la facturació, i van
obtenir en cadascuna un dels millors resultats en la història
del Club. L’handbol i l’hoquei van créixer un 7 i un 5% respectivament, mentre que el futbol sala va augmentar un 39%
amb una facturació total de seccions de 376.310 €, un 24%
més respecte a la temporada passada.
El Barça Femení va aportar facturació addicional al Miniestadi, però, tot i això, la facturació total del Miniestadi va decréixer un 55% respecte a la temporada anterior a causa del
descens de categoria a Segona B del Barça B.
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L’augment de facturació va venir recolzat per les noves dinàmiques
comercials, com la gestió de venda anticipada mitjançant l’Smart
Booking, l’augment de preu mitjà gràcies a la gestió de preus dinàmics i l’optimització d’inversió en media i millores de l’e-commerce.
Analitzant les dades de facturació per competició, es va observar
un augment important en les principals competicions, llevat de la
Supercopa, que es va reduir perquè es va jugar en un camp neutral
(Tànger) i que la temporada passada va ser contra el Reial Madrid.
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El Seient Lliure es va reduir entre els socis abonats, i la xifra
d’alliberaments va ser de 728.968, un 12% menys respecte a la temporada 2017/18. La mitjana d’alliberament de la
temporada 2018/19 es va situar en 26.035 per partit (un 9%
menys respecte al curs anterior).
Durant el tram final de temporada es van portar a terme
accions per promoure l’alliberament.
Evolució del nombre d’alliberaments mitjans per partit de futbol
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Seient Lliure Palau
El nombre d’alliberaments es va mantenir respecte a la temporada anterior. La mitjana d’alliberaments de la temporada
2018/19 es va situar en els 1.482 per partit.
Evolució del nombre d’alliberaments mitjans per partit de bàsquet
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Assistència al Camp Nou
El Camp Nou va registrar uns volums d’assistència superiors als de la
temporada passada, amb una assistència mitjana de 76.747, un 12%
més respecte a la campanya 2017/18. Els principals augments es van
produir a la Lliga i la Champions League, amb un augment del 15%
en la suma de les dues competicions i una mitjana de 10.639 assistents més per partit. A més, l’assistència a la Copa i el Gamper també
va augmentar de mitjana en 4.039 assistents, un 6% més.

Evolució de l’assistència al Camp Nou

FACTURACIÓ VIP
L’Àrea d’Hospitality del FC Barcelona va aconseguir la facturació més bona de la història del departament. La temporada
2018/19 va superar els 22 milions d’euros, i va incrementar en
un 16% la facturació aconseguida durant el curs 2017/18. Es
van vendre un 70% més de tiquets i es van millorar els resultats tant en vendes B2B com en B2C.
A l’àrea de B2B cal destacar que més de 250 empreses van
tornar a portar a l’Estadi més de 35.000 convidats aquesta temporada, fet que va convertir l’abonament de temporada d’Hospitality en l’eina de màrqueting relacional referència del sector,
de la mateixa manera que es va consolidar el format VIP Breaks,
on els clients van tenir l’oportunitat de fer networking entre ells.
A l’àrea de B2C destaquen els resultats de la UCL, on es va duplicar la facturació i el volum d’entrades venudes respecte a la
temporada anterior, resultats en part impulsats per la presència
de tres rivals anglesos durant la competició.
A més, es van incrementar els upgrades de dia de partit amb
noves experiències com l’Star Pass, on els clients que havien
comprat una entrada VIP van poder assistir, de manera exclusiva, a l’entrada de tots els jugadors del FC Barcelona a les instal·lacions del Camp Nou. L’Star Pass permet veure totes les estrelles
del nostre equip a pocs metres de distància en un entorn únic, i
convertir la visita al partit en una experiència irrepetible. També
es va afegir el Match Day Tour, on els clients van poder descobrir
en primera persona com es prepara el nostre estadi en les hores
prèvies a un partit, fet que va permetre al client viure de primera
mà tot l’univers Barça.
El bàsquet va facturar en VIP 91.130€ aquesta temporada, només amb la Lliga Endesa i la Turkish Airlines Euroleague.
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L’assistència general al Palau va augmentar un 8% respecte al
curs passat. Pel que fa al bàsquet, va pujar un 14%, en part, pels
quatre partits disputats de més respecte a la temporada anterior;
l’handbol decreix a la Lliga Asobal un 1%, principalment per la
baixada d’interès a causa del domini de l’equip, que va celebrar
enguany la vuitena Lliga consecutiva amb sis jornades d’antelació i per no haver jugat els vuitens de final de l’EHF en haver-se
classificat com a primer de grup. Pel que fa al futbol sala i l’hoquei,
l’assistència és d’un 9% més i d’un 13% menys, respectivament.

13%

Hoquei
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BARÇA DIGITAL

NOU WEB I APP
Llançades el 3 de desembre del 2018, les noves plataformes oficials Web i App del FC Barcelona es van presentar com a productes pioners dins la indústria digital global. Aquest projecte estratègic de rellançament dels nous productes digitals vol que
continuïn sent un referent informatiu de l’esport i del Club, incorporant un nou vessant enfocat a l’entreteniment, per acostar i
fer sentir més a prop del Club els fans d’arreu del món. De la mateixa manera, un dels grans objectius és consolidar i impulsar
el Web i l’App oficials com a pilars en la generació d’ingressos per al Club, a través de la venda d’entrades, marxandatge, patrocinis, i noves experiències digitals enfocades al fan global. Quant a la consolidació de la visió digital del Club, cal apuntar que
el nou web va ser guardonat pels prestigiosos premis Webby Awards, referents mundials dins la indústria digital.
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ENTRETENIMENT MÒBIL
El FC Barcelona es va incorporar de manera oficial al joc
mòbil Champions Manager
Mobasaka, un joc tipus mànager que et permet crear el
teu equip i construir un estadi
a mida, amb l’objectiu de participar en competicions internacionals i ser el campió. El
joc inclou diverses Lligues europees i va acumular més de
3,6 milions de descàrregues
arreu del món.
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BARÇA DIGITAL

BARÇA eSPORTS
El Club va engegar aquesta temporada un nou projecte a fi de connectar amb el públic i les audiències més joves: la creació
d’una secció d’eSports. Els esports electrònics (competicions de videojocs) han entrat amb molta força en els hàbits de consum
digital dels joves d’arreu i des del Departament Digital es va apostar per l’entrada del Club dins un sector en creixement constant
i de gran interès per a les generacions més joves. Seguint els valors del Club, mai no es participarà en esports categoritzats com
a violents i les primeres passes van ser apostar per la creació de dos equips: un de Pro Evolution Soccer i un altre de Rocket
League, tots dos videojocs inspirats en l’esport tradicional: en aquest cas, el futbol. Pel que fa a l’equip de Pro Evolution Soccer,
dos campions del món ens van representar aquesta primera temporada i es va aconseguir arribar fins a la fase final en les
competicions on vam participar. Quant a Rocket League, va fer una temporada històrica després de classificar-se com a segon
millor equip d’Europa i quedar entre els vuit millors equips del món als Mundials de Rocket League disputats a Nova Jersey, una
fita històrica per a un club debutant en aquesta competició. Amb vista al futur s’entrarà en nous jocs i competicions sempre que
estiguin alineats amb els valors, la projecció de marca i l’excel·lència que es defensen diàriament al Club.
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CRM
Es va elaborar un nou sistema de gestió de dades dels nostres
fans on el principal objectiu és l’adquisició de dades de comportament i interacció amb el Club. Aquesta nova eina ha de permetre obtenir una visió total de com són els nostres fans (quin
contingut consumeixen, per quins canals interactuen amb el
Club, què compren, quines preferències, interessos tenen, etc.)
per poder aconseguir personalitzar les comunicacions amb el
contingut realment rellevant per a cadascú. Amb aquestes capacitats aconseguirem adreçar-nos amb el missatge correcte i en
el moment oportú a cadascun dels nostres seguidors, així com
també integrar totes les noves experiències del nou Espai Barça.
L’objectiu del Club és poder oferir la millor experiència als nostres seguidors i el nou projecte CRM és la peça fonamental per
poder dur-ho a terme.
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BARÇA ACADEMY

SUPERADA LA XIFRA DE 50 ESCOLES ARREU DEL MÓN

Edmonton
Calgary
Vancouver
(Canadà)

Mont-real
Ottawa
Toronto
(Canadà)

Chicago
San Diego (EUA)
(EUA)
Arizona (EUA)
C. de Mèxic (Mèxic)
Puebla (Mèxic)
Guatemala (Guatemala)
Costa Rica (Costa Rica)
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Bogotà
Cali
Medellín
(Colòmbia)

Columbus
Nova York
Virgínia
Charlotte
Orlando
(EUA)

Nashville
Austin (EUA)
Santo Domingo
(Rep. Dominicana)

Moscou
(Rússia)
Varsòvia
(Polònia)
Barcelona

Lima (Perú)
Rio de Janeiro
São Paulo
(Brasil)

El projecte Barça Academy, que fins la temporada passada era
conegut amb el nom de FCBEscola, va continuar amb la seva
expansió progressiva arreu del món a diversos mercats que
es consideren estratègics per al Club. Després de seguir assolint fites, com ara la presència als cinc continents o disposar
de dues escoles, la Barça Academy PRO, amb participació per
part del Club, aquesta temporada es va superar ja el mig centenar d’escoles de futbol obertes arreu del món.
Això, sumat als més de 180 campus que es van anar desenvolupant per tot el planeta durant la temporada, van fer que
es tornés a superar la xifra de 45.000 nens i nenes que van
voler aprendre a jugar a futbol o tenir un primer contacte amb
la metodologia, l’estil de joc i els valors del FC Barcelona. A
més, aquestes activitats esportives es van desenvolupar a un
total de 56 països, cosa que va fer que hi hagués presència
d’entrenaments de la Barça Academy en un de cada quatre
països. La tercera temporada de vida de la Barça Escola de
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Budapest
(Hongria

Istanbul
(Turquia)

Amman
(Jordània)

El Caire
Kuwait
(Egipte)
(Kuwait)
Dubai
Lagos
(EAU)
(Nigèria)
Lusaka
(Zàmbia)

Chengdu
Kunming
Lijiang
Fujian Hu
(Xina)

Delhi NCR
Bombai
Bangalore
(Índia)

Qingdao (Xina) Katsushika
Nara
Fukuoka
Haikou
Shinagawa Oimachi
(Xina)
(Japó)
Singapur
(Singapur)
Brisbane
Sydney
(Austràlia)

Basket Barcelona va comptar amb prop de 200 nens i nenes
que van continuar aprenent a jugar al seu esport preferit sota
la supervisió de dos exjugadors del FC Barcelona, Roberto
Dueñas i Nacho Solozabal. Aquesta temporada ja es van començar a jugar les primeres competicions internacionals, on
els joves esportistes van gaudir d’unes grans experiències.
Finalment, la Barça Escola iniciarà una nova secció amb
vista a la temporada vinent, la de futbol sala, dins la ciutat.
Aquest serà el tercer esport professional del Club que tindrà
una escola d’iniciació pròpia, després de la de futbol, que
opera des de fa una dècada i mitja, i la de bàsquet, que va
obrir les portes l’any 2016. La nova escola de futbol sala està
adreçada a nens i nenes de 6 a 11 anys, que faran els entrenaments a les instal·lacions de l’INEFC Barcelona, i s’espera
reunir 150 inscrits per a aquesta primera temporada. La Barça
Escola Futsal compta amb la supervisió del capità del primer
equip de futbol sala del Club, Sergio Lozano.

BARÇA ACADEMY

La Barça Academy World Cup trenca rècords

De la Barça Escola Barcelona al formatiu

Més de 2.100 nens i nenes d’entre els 6 i els 14 anys es van
citar a la vuitena edició del torneig internacional, conegut des
d’aquest 2019 com a Barça Academy World Cup presented by
Rakuten. Una vegada més, es van tornar a superar tots els registres, ja que hi van arribar representants de 23 països i un total de 51 Barça Academy i Barça Academy Camps. En el terreny
competitiu, les copes de campions de cadascuna de les quatre
categories van anar a parar a un equip d’un continent diferent.
El padrí d’aquesta edició va ser Rafinha Alcántara.

Un total de sis jugadors que durant la temporada 2018/19 van
estar jugant a les diferents categories de la Barça Escola Barcelona van ser seleccionats pels equips formatius per formar
part la pròxima campanya de les seves plantilles. En aquest
cas, seran quatre futbolistes i dos jugadors de bàsquet els que
han fet el pas de l’escola cap als equips inferiors del FC Barcelona a partir del pròxim mes de setembre. Durant els darrers
mesos de la temporada ja hi va haver el primer traspàs d’un
jugador de la Barça Escola Basket a l’equip Mini del formatiu.
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Barça Academy Cup APAC a Delhi

Un nou model d’acadèmia vinculada a un patrocini

La ciutat de Delhi (l’Índia) va ser l’escenari de la primera edició del torneig regional de les Barça Academy de la regió de
l’Àsia-Pacífic, la Barça Academy Cup APAC. Aquesta cita inaugural va reunir més de 500 esportistes de 7 a 15 anys, que provenien de sis països diferents: el Japó, Singapur, la Xina, Austràlia, l’Índia i dos equips de la Barça Escola Barcelona. Com ja
és habitual als tornejos regionals, com el que reuneix a República Dominicana les escoles d’Amèrica, aquesta experiència
uneix esport i experiències culturals per als joves esportistes.

Durant el mes d’octubre, el FC Barcelona i l’empresa xinesa
Yunnan Baiyao van anunciar un acord on la farmacèutica esdevenia partner regional del Club a la Xina, Hong Kong, Macau i Taiwan. Per primer cop, aquest patrocini va anar vinculat a l’obertura de tres seus de la Barça Academy per ajudar
a impulsar el desenvolupament futbolístic al país. Aquestes
acadèmies són a la província de Yunnan, concretament a Lijiang, Kunming i Fuxi Lake, i han fet que la Xina sigui el país
amb més escoles de la regió, amb un total de sis.
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FCB LEGENDS

CONSOLIDACIÓ DELS BARÇA LEGENDS
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El projecte dels Barça Legends continua creixent i els homes
dirigits per l’Albert Ferrer han seguit expandint i globalitzant
la marca Barça i els valors blaugrana arreu del món. Aquesta
temporada, els de Chapi han disputat tres partits en tres continents diferents, amb un balanç de dues victòries i una derrota.
El primer partit de la temporada es va disputar a Kolcata
(l’Índia) davant del Mohun Bagan AC, un equip local amb força
seguidors arreu del país. La superioritat culer va ser evident
des del primer moment i els 45.000 espectadors que van
acudir a l’estadi Vivekananda Yuba Bharati Krirangan van
gaudir d’un bon partit de futbol. El 0-6 final és la prova de la
diferència de nivell dels dos equips, i els golejadors blaugrana
van ser Saviola, Roger, Landi, Litmanen amb un doblet i Jofre.
Al mes de novembre i aprofitant el partit de la fase de
grups de la Champions League del primer equip de futbol, els
Barça Legends van viatjar fins a Milà per jugar un nou format
de partit, de cinc contra cinc, davant els Inter Forever. Tot i
avançar-se per zero a dos amb gols de Mendieta i Fernando
Navarro, els italians van acabar guanyant per 3-2 a la Piazza
Città di Lombardia, al centre de Milà. Els blaugranes van gaudir
de moltes oportunitats per poder marcar més gols, però a la
segona part els italians van ser més efectius.
El tercer i últim partit de la temporada es va jugar al mes
de juny al Marroc. Els blaugranes van desplaçar-se fins a
Mohammédia, localitat pròxima a Casablanca, per jugar-hi un
partit davant les llegendes del conjunt local de l’Sporting Club
Chebab de Mohammédia, on, a més, van aprofitar l’ocasió per
fer un homenatge a un exjugador i llegenda local dels anys
seixanta i setanta, Ahmed Faras. El partit va ser molt disputat i,
després dels 90 minuts, el resultat va acabar amb empat a dos
gols. Els golejadors blaugrana van ser Edmílson i Julio Salinas.
Una de les novetats d’aquesta temporada ha estat la creació
de la figura dels AmBARÇAdors. Es tracta de concentrar les
accions comercials en uns jugadors que formen part del
projecte Barça Legends i molt vinculats al Club. Durant el
darrer any, els AmBARÇAdors han estat Juliano Belletti, Luis
García i Gaizka Mendieta, que han col·laborat amb el Barça i
els seus partners en accions comercials, de la Fundació i de la
Barça Academy.
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Així mateix, s’ha consolidat la presència dels Barça Legends
a la Llotja presidencial del Camp Nou durant els partits.
D’aquesta manera, exjugadors com Albert Ferrer, Miquel
Àngel Nadal, Fernando Navarro, Hristo Stóitxkov, Juan Carlos
Moreno, Gaizka Mendieta, Luis García, Jesús Angoy, José
Edmílson, Gica Popescu, Jari Litmanen, Rivaldo, Roger Garcia,
Sánchez Jara, Javier Saviola i Henrik Larsson han estat entre
els convidats. Cal destacar que Belletti i Patrick Kluivert, que
també van ser presents a la Llotja presidencial, van lliurar a
Leo Messi el trofeu al millor jugador de LaLiga dels mesos de
setembre i octubre respectivament.
Un dels actes més emotius de la temporada, va ser la
celebració del primer dinar de Nadal amb jugadors integrants
dels Barça Legends. A l’àpat, hi va assistir el president Josep
Maria Bartomeu i Pau Vilanova, directiu responsable dels
Barça Legends. A l’acte, hi van acudir més de 20 jugadors
per passar una estona agradable, dinant al voltant d’una
taula i comentant anècdotes del passat. Altres actes amb la
presència dels jugadors Legends van ser a la final de la Copa
del Rei, amb Jon Andoni Goikoetxea, Juan Carlos Rodríguez,
Chapi Ferrer i Hristo Stóitxkov, i a la gira de pretemporada
amb Luis García, que va participar en les diferents activitats
programades.
També es va obrir el compte d’Instagram dels Barça Legends, que ja acumula més de 300.000 seguidors.

FCB LEGENDS
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ÀREA PATRIMONIAL / ESPAI BARÇA

L’Estadi Johan Cruyff
ja és una realitat
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Durant la temporada 2018/19 s’ha ultimat la construcció de l’Estadi Johan
Cruyff, la instal·lació més emblemàtica de la Ciutat Esportiva que portarà el
nom d’una llegenda blaugrana que va ser un dels principals impulsors de
l’aposta del Club pel futbol formatiu i de l’estil de joc que caracteritza el Futbol
Club Barcelona. Aquest estadi serà on, a partir de la temporada 2019/20,
disputaran els partits el Barça B, el Barça Femení i el Juvenil A en els partits
de la UEFA Youth League. L’Estadi Johan Cruyff és una instal·lació moderna i
eficient amb capacitat per a 6.000 espectadors. Es caracteritza pel seu perfil
asimètric, amb una tribuna alta de 1.000 localitats i una graderia baixa de 5.000
localitats amb una coberta integral que li confereix personalitat i que s’inspira
en l’antic camp del carrer de la Indústria de Barcelona.
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COM S’ARRIBA A L’ESTADI
JOHAN CRUYFF
LÍNIES DE BUS
78 Estació de Sants
E43 / L51 / L64 / L61 Línia exprés
a Diagonal / Francesc Macià
L52 Ciutat de la Justícia
L50 / L62 Riera Blanca /
Travessera de les Corts, per l’N-340
TRAMVIA
Línia T3 Consell Comarcal
(fins a Diagonal / Francesc Macià)
RODALIES
Línies R4 i R1 Estació
de Sant Joan Despí
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VISITA D’OBRES A L’ESTADI JOHAN CRUYFF
Una comitiva encapçalada pel president Josep Maria Bartomeu; el vicepresident tercer i comissionat de l’Espai Barça, Jordi
Moix; l’alcalde de Sant Joan Despí, Antoni Poveda, i Susila Cruyff, filla de Johan Cruyff i presidenta de la Fundació Cruyff, van
visitar al febrer les obres de l’Estadi Johan Cruyff. Els representants institucionals van fer un recorregut pels espais principals
del nou estadi, que consolida la Ciutat Esportiva i dinamitza el barri de Sant Joan Despí on s’ubica.
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Obres de manteniment
i seguretat al Camp Nou

Visita a l’oficina de Nikken
Sekkei a Barcelona

L’estiu del 2018 al Camp Nou es van iniciar un seguit
d’obres per millorar-ne les instal·lacions, que en alguns
casos havien quedat antiquades i s’havien d’adequar
a les necessitats actuals. Aquestes actuacions van ser
obres de manteniment i seguretat per garantir el correcte funcionament de les instal·lacions de l’Estadi. El Club
va invertir uns 10 milions d’euros en aquests treballs,
que, d’una banda, van abordar actuacions en l’àmbit
elèctric, amb l’inici de la creació d’una nova infraestructura dotada de redundància i amb una reordenació
del cablatge en una anella interna a l’Estadi. I, de l’altra,
l’ampliació del túnel del Gol Sud, també conegut com a
túnel d’ambulàncies, per garantir l’accés de vehicles de
grans dimensions des de l’exterior fins al camp.

El president Josep Maria Bartomeu, acompanyat del vicepresident tercer i comissionat de l’Espai Barça, Jordi Moix, i el
director de Patrimoni i Espai Barça del Club, William T. Mannarelli, van visitar la seu a Barcelona de Nikken Sekkei per
seguir de prop l’evolució dels treballs del Futur Camp Nou. La
delegació blaugrana va mantenir una trobada institucional
amb Tadao Kamei, president i CEO de Nikken, i altres executius de l’estudi de disseny i enginyeria japonès. A l’oficina hi
treballen 53 persones, 39 de les quals són de la plantilla de
Nikken i 14 del soci local, l’estudi b720 Fermín Vázquez, que
fa dos anys va prendre el relleu en el projecte de Pascual-Ausió Arquitectes, que havia format part del projecte guanyador
i va treballar en la fase de disseny preliminar. El director general de disseny, Takeyuki Katsuya, va presentar a la delegació els darrers estudis que ha fet Nikken.
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El Barça participa del nou relat coral
que defineix Barcelona

L’Agrupació d’Arquitectes Urbanistes de Catalunya
realça l’Espai Barça

Jordi Moix, vicepresident tercer del FC Barcelona i comissionat de l’Espai Barça, va ser un dels encarregats de presentar la sessió Identitat i posicionament de Barcelona. Un relat
coral elaborat per l’Ajuntament de Barcelona, en un acte celebrat el mes de gener a l’Auditori Disseny Hub de Barcelona, en què va compartir amb agents de ciutat el nou relat
de Barcelona, creat gràcies a un procés participatiu que ha
involucrat els barcelonins. Moix va ser l’escollit per presentar
l’eix de connexió, que posa de manifest la privilegiada situació geogràfica de la ciutat i les infraestructures que la connecten amb la Mediterrània, amb la resta d’Europa i amb el
món. Durant la seva intervenció, en clau més local, Moix va
recordar també una altra característica singular de Barcelona en relació amb la connexió: la convivència als barris entre
veïns, entitats i equipaments. En aquesta línia va posar com
a exemple l’Espai Barça, un projecte plenament integrat al
barri de la Maternitat i Sant Ramon que oferirà als barcelonins noves zones verdes i nous espais de lleure gràcies a un
disseny respectuós amb l’entorn que l’acull i amb les persones que hi viuen.

Una vintena d’arquitectes urbanistes pertanyents a l’Agrupació d’Arquitectes Urbanistes de Catalunya (AAUC) van visitar
les instal·lacions del Club el mes de novembre per conèixer
els detalls del projecte Espai Barça. El vicepresident tercer
del FC Barcelona i comissionat de l’Espai Barça, Jordi Moix,
va acompanyar el grup en la seva visita a les instal·lacions
del Club i els va oferir una aproximació als antecedents urbanístics del projecte i a la seva situació actual. La visita es va
iniciar a Sant Joan Despí, amb un recorregut per la Ciutat Esportiva, on Enric Batlle, arquitecte soci fundador del despatx
Batlle i Roig, responsable de l’Estadi Johan Cruyff, va explicar
l’estat de les obres d’aquesta instal·lació. Tot seguit els arquitectes es van traslladar a les oficines del Club, al barri de les
Corts, on van poder gaudir d’una xerrada a càrrec de Jordi
Moix, Albert Blanch i Lluís Cases, en representació de BCA i
Garrigues, com a equip redactor de la Modificació del Pla General Metropolità, que els van mostrar diverses maquetes de
l’Espai Barça i els van oferir una presentació amb una visió
panoràmica del projecte, des de la seva gènesi fins als detalls de la seva construcció.
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Llum verda a la urbanització de l’entorn
del Camp Nou per fer possible l’Espai Barça
La Comissió de Govern de l’Ajuntament de Barcelona va
aprovar inicialment el mes d’abril el projecte d’urbanització
dels carrers del voltant de l’Estadi, que dona continuïtat a la
Modificació del Pla General Metropolità (MPGM), aprovada el
mandat passat per dotar tota la zona de més espai públic i
obrir el recinte al veïnat. El govern municipal va treballar el
nou planejament amb el Club, el veïnat i entitats de l’entorn
perquè tingués el màxim interès públic i consens possible.
Des de la seva aprovació definitiva, al maig del 2018, s’ha
anat progressant amb els documents que se’n deriven.
Concretament, l’àmbit que cal reurbanitzar té una superfície de 111.046,74 m2, i s’hi invertiran 28 milions d’euros (més
IVA) que aniran a càrrec íntegrament del FC Barcelona. El
conjunt de les actuacions permetrà crear un gran espai obert
al voltant de l’Estadi, eliminar la tanca exterior i els desnivells
que hi ha ara i renovar i ampliar els carrers de l’entorn per
reordenar l’accés rodat i de vianants.
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DEPARTAMENT DE CONSTRUCCIÓ
OFICINES
A causa de l’inici de les obres preliminars del projecte Espai
Barça, i en previsió d’afectacions per a les futures obres de
construcció, durant la temporada 2018/19 es van dur a terme
un seguit de treballs amb l’objectiu de reorganitzar i reubicar
diversos espais d’oficines, i es van distribuir en altres emplaçaments tant interns com externs a les instal·lacions del Club.

Oficines del Parc Científic de la UB
Aprofitant la localització de proximitat de les oficines del Parc
Científic de la UB, es van adequar tres mitges plantes i es van
alliberar les oficines del Gol Sud de l’Estadi, que també es veien
afectades pels treballs previs de l’Espai Barça.
Aquestes oficines també es van plantejar com un espai diàfan
i obert de treball, amb usos compartits de sales de reunions i altres serveis comuns.

FORA DEL RECINTE DE LES CORTS
Oficines de Travessera de les Corts, núm. 39
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Fora de l’àmbit del recinte de l’Estadi, però dins un perímetre de
proximitat a les instal·lacions del Club, es van buscar unes oficines que quedessin fora de l’àmbit d’afectació de les obres, però
que alhora hi mantinguessin una bona connexió.
Es va adequar un gran espai diàfan de 2.000 m2 i es va crear un concepte d’oficina oberta, amb què es va generar més
interacció entre diferents departaments i més eficiència, amb
espais comuns compartits.

DINS DEL RECINTE DE LES CORTS
Oficines i arxiu del Centre de Documentació
Aquestes oficines eren dins l’Estadi, a planta de Museu, dins el
recorregut d’afectació de la nova galeria d’instal·lacions que donarà servei al Futur Camp Nou. Per aquest motiu va caldre buscar una nova ubicació definitiva dins l’àmbit de l’edifici de l’Àrea
Social, aprofitant l’espai dels locals en desús i a peu de carrer de
Travessera de les Corts. D’aquesta manera es va guanyar tant en
accés com en visibilitat per als usuaris, així com en funcionalitat
i qualitat de l’espai.

Oficines de Barça TV al plató de Sant Just
Les oficines, així com la resta de sales annexes al servei de producció i emissió del canal, se situaven a les portes 1 i 104 de l’Estadi, dins l’àmbit d’afectació per les obres de construcció de la
nova galeria d’instal·lacions i altres obres futures de l’Espai Barça.
A fi d’alliberar els diferents espais interns de l’Estadi, ocupats tant
per oficines com per sales tècniques, magatzems, platós..., i assegurar el servei, s’ha buscat un espai que complís els requisits
de plató de televisió, amb l’objectiu d’unificar tots els serveis en
un mateix edifici d’ús específic. Per a això, es va adequar l’antic
plató de Sant Just i es va adaptar a les necessitats del Club.
Aquest plató és en un punt mitjà entre el recinte de l’Estadi i la
Ciutat Esportiva Joan Gamper de Sant Joan Despí i facilita la connexió entre els diferents recintes.
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Oficines principals
Dins dels treballs d’externalització d’alguns espais d’oficines,
també es va fer una reorganització dels espais interns i es van
redistribuir els departaments en espais fora de l’àmbit d’afectació de les obres de l’Espai Barça. Això va generar zones de treball
més diàfanes i modernes.

ÀREA PATRIMONIAL / MILLORES INFRAESTRUCTURA

CIUTAT ESPORTIVA

URBANITZACIÓ

Sala de premsa

Entorn Ciutat Esportiva Sant Joan Despí

Canvi d’imatge de la sala de premsa de la Ciutat Esportiva, amb
l’aplicació d’elements corporatius i la incorporació de mobiliari
nou, el qual va integrar nous sistemes tecnològics, adaptats a les
noves necessitats dels periodistes. Així mateix, es van alliberar
zones internes i es van guanyar espais per a sales d’entrevistes.

Nous carrers, zones verdes i construcció d’una passera per millorar la mobilitat entre Torre Blanca i la Ciutat Esportiva. Instal·lació d’1,2 km de pantalles fonoabsorbents per millorar les
condicions acústiques de l’entorn de Sant Joan Despí respecte
a la B-23.

Pavelló d’handbol
El pavelló d’handbol de la Ciutat Esportiva era d’ús exclusiu
per a la base. Davant la necessitat que el primer equip d’handbol disposés del pavelló per dur a terme els entrenaments i
amb el condicionant de mantenir l’equip de la base i compartir
usos, es va fer una redistribució de diferents espais (vestidors,
despatxos, gimnàs...), adaptats a les necessitats de tots dos
equips.

PROJECTES EN CURS
Rehabilitació de la Masia Can Felip
Projecte de rehabilitació de la Masia Can Felip per a futures
oficines. L’obra s’executa en dues fases:
Fase 1: Consolidació estructural i rehabilitació de tancaments
exteriors (façanes i coberta).
Fase 2: Distribució interior i acabats.

Taquilles del vestidor del primer equip
Es van substituir les taquilles del vestidor del primer equip de
la Ciutat Esportiva, davant el requeriment d’un nou concepte
de taquilla, amb més capacitat, més pràctica, amb seient integrat i reposacames extraïble per a la recuperació postentrenament.

Urbanització annexa a l’EJC
Creació d’un aparcament annex a la urbanització de l’Estadi
Johan Cruyff (EJC) per donar servei a ambdues instal·lacions
(Ciutat Esportiva i EJC), que suposa una extensió de l’esplanada
d’aparcament de l’EJC i manté els mateixos elements d’urbanització per crear una continuïtat a nivell constructiu, operatiu i visual. Construcció de dues casetes de seguretat per donar servei
a diferents accessos: un accés nou, anomenat Accés Nord, creat
per accedir a l’EJC en dia de partit i a les oficines del recinte de la
Ciutat Esportiva. Trasllat de l’Accés Sud existent, que actualment
dona servei al recinte de la Ciutat Esportiva, perquè també permeti l’accés a l’EJC.
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PLANIFICACIÓ, ESTRATÈGIA I INNOVACIÓ

PLA ESTRATÈGIC 2015-2021

5
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ESTRATÈGIQUES

1
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2
3
4
5

GRANS
PROJECTES

527

ACCIONS
INVENTARIADES

EXCEL·LÈNCIA ESPORTIVA - Objectius

Esport
Aconseguir 1 de cada
3 títols en cada secció
professional.

Esport femení
Continuar la
professionalització del
futbol femení.

Coneixement i BIHUB
Convertir el Club en un
centre de referència del
coneixement esportiu.

IMPLICACIÓ SOCIAL - Objectius

Socis
Consolidar el nivell de
satisfacció dels socis.
Fomentar la
participació dels socis
en la vida del Club.

Penyes
Desenvolupar
i estructurar el
moviment penyístic.

Seccions amateurs
Integrar i desenvolupar
les seccions amateurs.

PATRIMONI - Objectius

Espai Barça
Construir l’Espai Barça.
Complir el pressupost
de 600 M d’euros.

Aconseguir una
contribució addicional
d’ingressos.

Innovació
Implementar projectes
d’innovació a l’Espai
Barça.

Relacions
institucionals
Estructurar i enfortir la
relació amb les institucions
esportives.

Fundació Barça
Arribar a 1,5 M de nens
i nenes beneficiaris de
projectes de la Fundació.
Desplegar activitats de
la Fundació en les 42
comarques catalanes.

Relacions entitats
no esportives
Estructurar i enfortir
la relació amb
institucions no
esportives.

Patrimonial
Incrementar el valor
patrimonial del Club.

MARCA I POSICIONAMENT GLOBAL - Objectius

Marca
Consolidar el
posicionament de
marca als mercats
prioritaris.

Negoci global
Obtenir 1.000 M d’euros
d’ingressos.
Diversificar les fonts
d’ingressos.

Internacionalitzar
les fonts d’ingressos.

GESTIÓ I SOSTENIBILITAT ECONÒMICA - Objectius

Sostenibilitat
econòmica
Mantenir el Deute Net
<2xEBITDA
Mantenir la ràtio
de massa salarial
per sota del 65%.
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Processos
Construir i implementar
un model d’eficiència
operativa.

Innovació
Desenvolupar
l’ecosistema
d’innovació del Club.

Transformació digital
Digitalitzar l’activitat
del Club.

Gestió
Consolidar el model
de governança
del Club.

RECURSOS HUMANS

FINALITZACIÓ DEL PLA ESTRATÈGIC DE RECURSOS HUMANS
La temporada 2018/19 va ser la darrera del Pla Estratègic
de Recursos Humans, en què es van finalitzar els projectes
i accions previstes. Entre aquestes accions, destaquen la realització de formació específica, dissenyada en funció de les
necessitats de cada equip, com és el cas de la formació de
màrqueting digital, a través de la qual es van adquirir coneixements en matèria de xarxes socials, SEO, SEM, publicitat
digital i big data aplicat al nostre negoci, així com formació
interna en media i analítica digital. En clau individual, també
es van fer cursos adreçats a millorar les competències tècniques segons el rol de l’empleat.
Durant la temporada el Club també va dur a terme el II Pla
d’Igualtat, liderat per la Comissió d’Igualtat, que va ser creada
amb aquesta finalitat. Alhora es va fer la diagnosi del Club per
posteriorment dur a terme el pla d’igualtat pertinent segons
els resultats obtinguts. Finalment es van fixar un conjunt de
mesures correctores per ajudar a millorar tots els aspectes
d’igualtat que així ho requereixin.
Addicionalment, es va treballar en dos projectes nous per
assegurar el coneixement adquirit durant les darreres tres
temporades, i alhora per garantir la correcta implementació
del pla estratègic a Barça Licensing & Merchandising.
L’execució d’un projecte intern en què es van estudiar tots
els procediments interns, detallant-los, documentant-los i
realitzant un workflow per assegurar que totes les accions
implementades durant les darreres tres temporades continuarien vigents.
L’alineació de polítiques de Recursos Humans a Barça Licensing & Merchandising. Durant el primer any de funcionament de la nova companyia Barça Licensing & Merchandising
(BLM), l’Àrea de Recursos Humans va treballar per assegurar
una correcta definició i implementació de polítiques i procediments de la companyia, alineats amb els actuals de Club i
que a la vegada complissin les necessitats d’aquesta companyia. Un cop finalitzada la temporada, l’objectiu va ser assolit
amb èxit.
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SISTEMES I TECNOLOGIA

ÀREA DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ
Temporada 2018/19
L’Àrea de Tecnologies de la Informació té com a missió desenvolupar un seguit de projectes estratègics en els propers anys que
han de transformar la concepció tecnològica i digital del Club amb un objectiu doble: d’una banda, aconseguir el reconeixement
del Barça com a marc internacional explorant totes les possibilitats que ofereixen les noves tecnologies per arribar als milions
d’aficionats que té arreu del món i, d’una altra, transformar les plataformes i les eines del Club per agilitar i optimitzar el dia a
dia d’esportistes i treballadors.

PROJECTES ESTRATÈGICS
Noves aplicacions per a socis: App Socis Unificada

App Revista

L’App Socis unifica els serveis que oferien les aplicacions Socis, Passaport i Seient Lliure en una de sola i incorpora noves
gestions i avantatges. Ofereix noves funcionalitats, com gestionar tots els carnets de la família des d’un mateix compte,
sol·licitar invitacions per a menors, gestionar l’abonament de
la llista d’espera, comprar entrades, crear la pròpia xarxa de
culers i saber qui assistirà als partits, consultar les darreres
notícies, beneficis i plans de viatge o accedir a tràmits en línia.

La nova App Revista, exclusiva per als socis, ofereix la versió digital de la publicació en paper de la Revista Barça. Presenta un format més atractiu i sostenible, i se’n pot gaudir des de qualsevol
dispositiu i en qualsevol moment.
La publicació de la revista digital s’emmarca dins l’estratègia
de reducció de paper del FC Barcelona. Els socis tenen d’ara endavant la possibilitat de renunciar a la tramesa de la revista en
paper.
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Smart booking: Venda d’entrades intel·ligent

App Desplaçaments
La nova App permet comunicar-se amb els socis que viatgen
amb el Club d’una manera directa i immediata. Els missatges
que es donen són de tipus logístic: informació de plans de viatges, retards, avisos, etc. L’eina també permet compartir informació d’interès turístic i de caire més lúdic. Els usuaris de l’App
poden compartir les fotos, experiències i/o queixes, que són
contestades per l’equip de Desplaçaments.
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El nou sistema permet comprar entrades sense haver d’esperar a l’alliberament de seient. Gràcies a un model predictiu
es defineix el nombre de places; la compra es fa seleccionant
la zona de l’Estadi, que garanteix la disponibilitat d’entrades
i places també, si s’escau, en parelles. El sistema confirma el
seient adquirit almenys 48 hores abans del partit. Aquest nou
model de venda contribueix a millorar l’assistència al Camp
Nou i afavoreix la lluita contra el frau, ja que les entrades no
estan disponibles fins poques hores abans del partit.

SISTEMES I TECNOLOGIA

Camp Nou, primer estadi europeu amb 5G dedicada

Noves tecnologies a l’Estadi Johan Cruyff

El FC Barcelona i Telefónica Movistar han convertit el Camp
Nou en el primer estadi de futbol a Europa amb cobertura
estàndard 5G dedicada. La presentació del projecte fou en el
marc del Mobile World Congress 2019. Durant l’acte es van
mostrar imatges en directe des del Camp Nou obtingudes
amb la tecnologia 5G i que es poden observar amb ulleres de
realitat virtual. A més, es van poder veure continguts exclusius de l’entrenament del primer equip des de la Ciutat Esportiva Joan Gamper i un tour virtual per l’Estadi, amb l’objectiu
de donar a conèixer com la tecnologia 5G revoluciona la manera de veure els continguts a la televisió. El desplegament
d’aquesta tecnologia ha de permetre explorar noves formes
més immersives de gaudir dels esdeveniments esportius des
de casa com si fos a l’Estadi.

El nou Estadi Johan Cruyff, situat a la Ciutat Esportiva Joan
Gamper, és un estadi punter on s’ha implantat la tecnologia
més avançada a fi de convertir-lo en un equipament Smart.
Aquesta tecnologia va adreçada a millorar l’experiència del
visitant, a potenciar els ingressos, a afavorir-ne la sostenibilitat i a oferir eines de govern als professionals del Club, a banda d’aplicar tota la tecnologia esportiva adreçada a jugadors i
tècnics.
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Portal de la Confederació Mundial de Penyes

Nou web Fundació Barça
S’ha desenvolupat el nou espai web de la Fundació Barça on
s’ha aplicat la nova marca corporativa del Club en un entorn
multiidioma i amb un disseny adaptat a qualsevol dispositiu
mòbil. El nou espai neix amb l’objectiu de difondre els programes, metodologies, campanyes i aliances que promou la Fundació perquè arribin a tot el públic. S’ha habilitat un formulari
de donacions obert tot l’any i la possibilitat de donar-se d’alta
a la newsletter.

S’ha desenvolupat el nou portal de la Confederació on s’ha
aplicat la nova marca corporativa del Club en un entorn
multiidioma i amb un disseny adaptat a qualsevol dispositiu mòbil. El nou portal dona cobertura a tota la informació relacionada amb el món penyístic del Barça: notícies,
novetats, venda d’entrades, desplaçaments i altres serveis
adreçats al penyista.
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ÀREA OPERATIVA

ACCESSOS, ACREDITACIONS I MOBILITAT
ACREDITACIONS DE TEMPORADA

Premsa

Personal

ACREDITACIONS PER PARTIT (MITJANA)

52
1.882

Premsa

Personal

389
1.138

OBJECTES PERDUTS I INTERVENCIONS NETEJA

534
1.471

ESTADI

objectes trobats en 31 partits
(17 per partit)
intervencions de neteja sol·licitades
en 31 partits (47 per partit)

PALAU

71
372
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71 objectes trobats en 112 partits
(0,63 per partit)
en 112 partits
(3 per partit)

AUTOCARS DIES DE PARTIT

2.945

autocars en tota
la temporada

95

autocars per partit

SOCIS QUE VAN VISITAR EL MUSEU

PÚBLIC QUE VA SORTIR A FUMAR
PELS TORNS A LA MITJA PART

16.521

166.983

Socis durant
la temporada 2018/19

en 31 partits

XIFRES DE PARTITS A LES NOSTRES INSTAL·LACIONS
EQUIPS PROFESSIONALS
CAMP NOU

30

PALAU BLAUGRANA

partits

19 Lliga
6 UEFA
4 Copa del Rei
1 Trofeu Joan Gamper

partits

EQUIPS FORMATIUS

MINIESTADI

39

112

Bàsquet: 39
Handbol: 23
Futbol sala: 30
Hoquei patins: 20

CIUTAT ESPORTIVA

19 Barça B
13 Femení
7 Juvenil
partits
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XXX
679

partits

Futbol: 374
Bàsquet: 130
Handbol: 86
Futbol sala: 89

ÀREA OPERATIVA

CAMP NOU I CIUTAT ESPORTIVA
Al llarg de la temporada 2018/19 es van renovar del tot els camps 2 i 3 de la Ciutat Esportiva Joan Gamper amb gespa híbrida
i els camps 8 i 9 amb gespa artificial i quan va acabar la temporada es va canviar la gespa del camp Tito Vilanova. Alhora,
també es va utilitzar una segregació d’aigua osmotitzada per aprofitar-ne el rebuig per refrescar els camps de gespa artificial
5-6 i 8-9 de la Ciutat Esportiva, cosa que permet estalviar aigua i costos de tractament.
D’altra banda, es va fer una inversió important al Camp Nou: s’hi va posar un nou perímetre elèctric per connectar llums i
ventiladors. També es van instal·lar noves unitats de llum artificial a la gespa de l’Estadi, que es van estrenar a la tardor del
2018, i, finalment, es va implantar un sistema per poder fer un seguiment del clima, les llums, la ventilació i les malalties que
pugui tenir la gespa per obtenir una valoració de l’estat general.

PISTA DE GEL
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La Pista de Gel va acollir la temporada 2018/19 diversos patinadors provinents de col·lectius, com ara escoles, i els patinadors
propis dels dos esports amateurs (patinatge artístic i hoquei gel),
així com el gran col·lectiu de l’Escola de Patinatge. La mateixa
temporada es va reduir el nombre d’hores de sessions públiques
i es va augmentar el nombre d’hores d’entrenaments de la secció
de patinatge artístic. Es van adequar horaris d’entrenaments entre setmana per als esportistes del Club, tant de l’escola com de
les dues seccions amateurs.
L’Escola de Patinatge va tenir prop de 1.500 alumnes, els quals
es van agrupar en els diferents horaris i nivells disponibles. Els
cursos estaven adreçats a totes les edats i nivells i es van continuar impartint classes per a discapacitats intel·lectuals, com ja es
feia des que va obrir l’Escola.
La Pista de Gel també va ser l’escenari de la competició de
patinatge artístic Copa Barcelona. Els dos equips de ballet de
l’Escola de Patinatge van aconseguir pòdiums en la majoria de
les competicions en què van participar, i va destacar el primer
lloc de l’equip Phoenix a Colombes i el tercer lloc del Wonder a
Bordeus.
Altres esdeveniments de la temporada van ser la Copa d’Espanya d’hoquei gel júnior, on l’equip blaugrana va quedar segon
a la classificació i el festival de fi de curs anual de l’Escola i de la
secció de patinatge artístic i hoquei gel, en què van participar
443 alumnes entre infants i adults. També es va dur a terme el
Torneig Internacional de Veterans de l’Hoquei Gel, amb la participació de vuit equips de diferents països.
Aquesta temporada 2018/19 es va millorar l’adequació dels
magatzems de les seccions de gel i es va instal·lar una càmera de
la FEDH per retransmetre els partits d’hoquei gel.

MEMÒRIA FC BARCELONA

ÀREA OPERATIVA

DEPARTAMENT DE VIATGES
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El Departament de Viatges del FC Barcelona organitza tots
els desplaçaments dels equips de futbol professional i base,
de les seccions professionals, primers equips i base, així com
de les seccions amateurs. A més, també organitza els viatges
institucionals dels diferents actes de la temporada, les expedicions i viatges de la Fundació Barça, els congressos organitzats pel Barça Innovation Hub i el receptor dels clínics de les
Barça Escoles.
En total s’han gestionat 502 expedicions esportives completes on es va contractar servei de transport –avió, tren o
autobús–, allotjament, serveis de restauració i trasllats per a
un total de 15.435 persones, de les quals la gran majoria eren
esportistes i membres dels equips tècnics. Addicionalment,
es van gestionar més de 500 serveis d’autocar per a l’esport
formatiu i principalment en territori català.
El Departament de Viatges és el responsable de seleccionar,
negociar i contractar proveïdors i de gestionar els viatges, tant
amb els delegats dels equips com des del punt de vista intern
per a les confirmacions d’assistència de l’staff no esportiu,
membres de comissions i personal del Club. També s’encarrega de la logística i assistència in situ. Ha viatjat acompanyant
l‘equip o els aficionats 78 vegades durant la temporada.
Pel que fa a socis i penyistes, des de FC Barcelona Desplaçaments s’han organitzat 33 desplaçaments: Lliga, Copa del
Rei i Champions League de futbol; final de la Champions League Femenina; partits importants de l’Eurolliga de bàsquet; la
Final Four d’hoquei, i futbol sala i handbol, en els quals han
participat més de 8.000 socis i penyistes.
La creació, comercialització i logística de FC Barcelona
Desplaçaments és responsabilitat del Departament de Viatges amb el suport de l’Oficina d’Atenció al Barcelonista, que
s’encarrega de l’atenció, la informació i la comunicació amb
el soci. Al web de FC Barcelona Desplaçaments es poden reservar en línia tots els desplaçaments, amb entrada o sense,
així com donar-se d’alta i gaudir de tots els avantatges del
programa FC Barcelona Desplaçaments +, exclusiu per als
socis i penyistes, que facilita la possibilitat de participar en
desplaçaments gratuïts.
També ha gestionat els viatges corporatius del Club i de la
Fundació, així com de les oficines de Nova York i Hong Kong,
i ha organitzat tots els desplaçaments necessaris per al dia a
dia del Club, que van significar més de 10.000 transaccions.
Finalment, ha organitzat i gestionat 18 reunions i congressos corporatius, d’Innovation Hub, penyes i partners.
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ASPECTES JUDICIALS - COMPLIANCE OFFICER

TEMES JUDICIALS
El FC Barcelona va treballar durant la temporada 2018/19 per
continuar tancant les carpetes obertes als tribunals dels casos judicials que afecten el Club.

Cas Neymar II
La querella (tramitada davant de l’Audiència Nacional) interposada per DIS, ha estat traslladada als Tribunals de Barcelona després de diversos recursos presentats per les parts.

Cas de l’ús fraudulent d’abonaments
El FC Barcelona ha comparegut davant del Jutjat d’Instrucció 1 de Barcelona en la causa instada per la Fiscalia del TSJC
arran de les diverses investigacions seguides per la Guàrdia
Civil. La compareixença del Club ha estat com a perjudicat
envers les empreses que han estat duent a terme aquestes
activitats il·lícites.

Cas falsificació passaports
La instrucció del cas ha arribat al punt que s’ha dictat Auto
d’Obertura del Judici Oral, en un assumpte en què el FC Barcelona ha comparegut com a perjudicat en la instrucció seguida davant dels Jutjats d’Instrucció de Madrid per la possible comissió d’un delicte de falsificació de passaports per
part de dos jugadors professionals de bàsquet, un dels quals
havia jugat -presumptament- amb el Reial Madrid amb una
llicència obtinguda a partir d’un passaport presumptament
fals.

COMPLIANCE OFFICER
Des del nomenament de la figura del Compliance Officer la
temporada 2015/16, l’objectiu d’aquesta ha estat no només la
creació d’un sistema de prevenció i control de delictes efectiu sinó la transmissió al Club i a tots els seus stakeholders
d’una cultura ètica i de compliment d’acord amb els valors
que regeixen l’activitat del FC Barcelona.
Amb aquest propòsit, el FC Barcelona s’ha dotat d’una
Funció de Compliance independent i autònoma que reporta directament a la Junta Directiva i que té com a principal
finalitat detectar, prevenir i mitigar els riscos legals, regulatoris, normatius i reputacionals de cada àrea del Club des d’un
punt de vista holístic.

Pla anual de Compliance
El pla anual de Compliance de cada temporada es defineix
en funció dels principals riscos potencials del Club i es duu
a terme seguint els pilars sobre els que se sustenta la funció
de Compliance: governança, formació, comunicació i sensibilització, investigació, polítiques i procediments, auditories
i monitoreig.
El principals projectes que cal destacar d’aquesta temporada
2018/19 són:
- Formació en matèria de prevenció penal i conceptes generals de Compliance, tant a personal intern com a tercers
col·laboradors.
- Projecte de protecció al menor. L’objectiu d’aquest projecte és la difusió de la Política de Prevenció de Riscos en l’Esport amb Menors, ja elaborada la temporada 2017/18, amb
la finalitat d’implementar mecanismes preventius i reactius
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davant potencials contingències amb menors d’edat. Entre
les accions implementades es destaca la formació realitzada
a empleats i tercers, la revisió de documentació jurídica interna i plans d’accions focalitzats en escoles.
- Projecte d’investigació de tercers (due diligence). L’objectiu del projecte és identificar els diferents col·lectius amb
què el Club es relaciona i analitzar-ne el risc reputacional i
de Compliance. En aquest sentit i respecte a la temporada
anterior, s’ha ampliat el nombre de categories que cal revisar
dins dels procediments de due diligence, havent estat revisades més de 500 contraparts durant la temporada 2018/19.
- Auditoria externa en matèria de prevenció penal. Per requeriments de l’LFP i en compliment de l’article 55.19 dels
seus Estatuts, s’estableix com un dels requisits d’inscripció
a LaLiga la presentació d’un informe d’auditoria realitzat
per un expert independent que ratifiqui l’efectiva implantació d’un model d’organització i gestió per a la prevenció de
delictes. Aquesta temporada, la revisió s’ha dut a terme per
un despatx de reconegut prestigi internacional i la valoració
sobre la implementació de prevenció penal al Club ha estat
molt satisfactòria.
- Projecte d’actualització de les polítiques i procediments
del Club. S’està treballant en l’actualització i millora de les
polítiques i normativa interna actualment vigent. Se’n comptabilitzen un total de 14 polítiques internes.
- Governança. S’han incrementat i es consoliden les línies
de reporting i comunicació a l’òrgan de govern (Junta Directiva) i als comitès següents: Comitè de Compliance, Comissió
de Control i Transparència i Comitè de Direcció.
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2018/19

INGRESSOS
• L’exercici 2018/19 tanca amb una xifra d’ingressos d’explotació de 990 milions d’euros. Aquest fet suposa un creixement del 8% respecte
als 914 milions d’euros de l’exercici anterior (increment de +76 milions d’euros) i del 3% per sobre dels 960 milions d’euros pressupostats.
Aquesta xifra ha anat creixent any rere any de manera sostinguda i novament suposa un rècord històric.
• Respecte a l’any anterior, les principals variacions són les següents:
--S’han incrementat un 6% els ingressos provinents de l’explotació de l’Estadi i la resta d’instal·lacions, principalment a causa d’una assistència més gran al Camp Nou, a més de comptar amb un partit més pel fet d’haver disputat les semifinals de la Champions League.
--En l’apartat de Mèdia s’han incrementat un 33% els ingressos per l’entrada en vigor d’un nou conveni amb la UEFA i la participació a
la ronda de semifinals de la UCL. També s’han incrementat els ingressos per les retransmissions de la LFP.
--Els ingressos de l’Àrea Comercial augmenten un 24% respecte a la temporada anterior, passant de 263 a 325 milions d’euros. Entre
els nous contractes de patrocini cal destacar el nou patrocinador de l’equip femení de futbol. Igualment són destacables els bons
resultats obtinguts per Barça Licensing & Merchandising, S.L. L’ingrés en el primer any de gestió directa per part del Club ha estat de
63 milions d’euros.
--L’apartat de Traspassos i Cessions és l’únic que disminueix respecte a la temporada anterior a causa de l’ingrés extraordinari que va
suposar la sortida de Neymar durant la temporada 2017/18. Tot i això, durant la temporada 2018/19 les vendes i cessions de jugadors
han suposat un ingrés de 114 milions d’euros.
--Reversió deterioraments i altres ingressos, que inclou partides diverses d’ingrés, sumen un total de 41 milions d’euros.

EVOLUCIÓ D’INGRESSOS
(Milions d’euros)

13%
CAGR

608

2014/15

679

2015/16

708

2016/17

+76

990

6%

212

ESTADI

223

33%

298

MÈDIA

263

24%

325

COMERCIAL

114
41

TRASPASSOS I
CESSIONS
REVERSIÓ DETERIORAMENTS I ALTRES

914
200

(+8%)

211

-46%

17

+141%

2017/18

2018/19

(*) Imports 2017/18 UEFA reclassificats de Comercial a Mèdia. Estadi inclou els ingressos de socis.
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DESPESES
• Les despeses d’explotació augmenten un 10% en relació amb la temporada anterior, passant de 882 a 973 milions d’euros, que correspon a:
--La despesa en salaris esportius augmenta un 5%, principalment com a conseqüència de l’amortització de les noves incorporacions
a la plantilla del primer equip de futbol (Arthur, Lenglet, Arturo Vidal i Malcom). La massa salarial esportiva sense comptar les amortitzacions s’ha contingut i és igual a la de l’exercici anterior.
--Respecte als salaris no esportius, s’incrementen un 19% a causa de la contractació del personal de Barça Licensing & Merchandising
(BLM), i això representa un 90% d’aquest increment.
--Les despeses de gestió han crescut un 27%. Aquesta pujada significativa es justifica en gran mesura per la despesa associada a la
compra d’existències i despeses derivades de la gestió directa de les botigues per part del Club, així com pel nou model de Seient
Lliure, pel manteniment de les instal·lacions esportives i per la potenciació de les accions comercials.
--El capítol de Deterioraments i altres despeses s’ha incrementat en un 19% en gran part per l’increment en els imports dels deterioraments dels jugadors cedits (despesa que té la seva contrapartida en ingressos).

EVOLUCIÓ DE DESPESES
(Milions d’euros)

14%
CAGR

216

581

2014/15
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630

2015/16

+91

882

(+10%)

639

+5%

43

973

677

2016/17

671

SALARIS
ESPORTIUS

+19%

51

SALARIS NO
ESPORTIUS

157

+27%

200

DESPESES DE
GESTIÓ

43

+19%

2017/18

51
2018/19

DETERIORAMENTS I ALTRES

RESUM DE L'ACTIVITAT

EVOLUCIÓ DEL COST ESPORTIU
• Els costos esportius totals han crescut un 5%, una quantia moderada que ha permès rebaixar la ràtio de cost esportiu sobre ingressos al
68%, per sota del límit recomanat del 70%.

COST ESPORTIU SOBRE INGRESSOS TOTALS
(Milions d’euros)
Ingressos d'explotació
Cost dels salaris i amortitzacions futbol + seccions
Cost esportiu (futbol + seccions) sobre els ingressos
1000

990

914

900
800
700
600
500
400
300
200

679

608
69

64

708

61

70

68

639

671

55%

419

435

2014/15

2015/16

2016/17

2017/18

2018/19

CHAMPIONS LEAGUE
LLIGA
COPA DEL REI

LLIGA
COPA DEL REI

COPA DEL REI

LLIGA
COPA DEL REI

LLIGA

432

70%

100
0
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RESULTAT
• L’exercici 2018/19 es tanca amb uns beneficis després d’impostos de 4,5 milions d’euros i un EBITDA de 179 milions d’euros. És el vuitè any
consecutiu amb beneficis a tancament de l’exercici, i que assoleix uns beneficis acumulats de 202 milions d’euros des de la temporada
2011/12.

RESUM COMPTE DE RESULTATS TANCAMENT 2018/19
(Milions d’euros)

REAL
2018/19
Ingressos d'explotació

990

Despeses d'explotació

-973

Resultat d'explotació

17

Resultat net

4

Resultat després d'impostos

5
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BALANÇ
• El deute net a 30 de juny del 2019 és de 217 milions d’euros. Tenint en compte que el finançament de les inversions realitzades en el desenvolupament de l’Espai Barça és de 80 milions d’euros, el deute ajustat és de 137 milions d’euros, i la ràtio deute/EBITDA se situa en 0,76,
molt per sota del límit que estableixen els Estatuts del Club sobre l’equilibri patrimonial a l’article 67è.
• A nivell de tresoreria el Club tanca l’exercici amb una caixa disponible de 158 milions d’euros. El deute bancari és de 271 milions d’euros,
import corresponent principalment a les diferents emissions de deute a llarg termini que ha realitzat el Club durant la temporada.
• El patrimoni net s’ha incrementat i se situa a tancament de juny en 133 milions d’euros. Durant la temporada 2018/19 s’han dut a terme
inversions en immobilitzat patrimonial per import de 71 milions d’euros, dels quals la part principal, 50 milions, correspon a inversions de
l’Espai Barça. També s’han realitzat millores i canvis de gespa en dos camps a la Ciutat Esportiva i s’ha invertit en la reubicació d’oficines. En
l’àmbit de noves tecnologies s’han fet millores als sistemes corporatius, l’anàlisi videogràfica, als sistemes de gestió de venda d’entrades
i al desenvolupament del nou web i la nova app.

BALANÇ 30/06/2019
(Milions d'euros)

218

1.359

1.359

Immobilitzat material i
immobiliari

234

133

Patrimoni net

Immobilitzat intangible
(jugadors)

528

512

Deutes a llarg termini

27
182

Provisions i periodificacions
Periodificacions a curt
termini

506

Deutes i creditors a curt
termini

Immobilitzat financer i
altres

194

Actiu corrent

403
ACTIU
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RESUM DE L'ACTIVITAT

OBJECTIUS
2019/20
RESUM COMPTE DE RESULTATS PRESSUPOST 2019/20
(Milions d’euros)

PPT
2019/20
Ingressos d'explotació

1.047

Despeses d'explotació

-1.007

Resultat d'explotació

40

Resultat net

14

Resultat després d’impostos

11
199

EBITDA

INGRESSOS
• Es preveu un increment d’ingressos d’explotació del 6% i se supera la xifra dels 1.000 milions d’euros prevista en el Pla Estratègic per a
l’any 2021.
• Els ingressos d’Estadi s’incrementen respecte a la temporada anterior per la previsió de més ingressos en el taquillatge de partits i les
visites (Tour Estadi).
• En el capítol de Mèdia, la previsió de disminució dels ingressos respecte a la temporada anterior és conseqüència d’haver disputat les
semifinals de la UEFA Champions League, mentre que el pressupost preveu la participació fins a quarts de final.
• La previsió en ingressos de Màrqueting és arribar a la xifra de 374 milions d’euros i es basa en el creixement de l’explotació comercial del
marxandatge i llicències de productes del FC Barcelona, així com les millores i nous contractes amb patrocinadors del Club.

INGRESSOS
REAL 2018/19 vs. PRESSUPOST 2019/20
(Milions d’euros)

990
21%

212

30%

298

33%

325

12%

114
41
2018/19

4%

1.047

+57

(+6%)

21%

220

ESTADI +8M€
(+4%)

27%

281

MÈDIA -18M€
(-6%)

36%

374

COMERCIAL +49M€
(+15%)

12%

124

TRASPASSOS I CESSIONS
+10M€ (+9%)
REVERSIÓ DETERIORAMENTS I ALTRES +7M€
(+17%)

4%

48
PPT 2019/20
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DESPESES
• La massa salarial esportiva es redueix lleugerament, a causa de les sortides de jugadors i les hipòtesis de primes.
• L’increment dels salaris no esportius i de les despeses de gestió es deu principalment a les noves necessitats de personal, consums i serveis per tal d’assumir el creixement de la societat BLM.
• En el capítol de Deterioraments i altres creixen les amortitzacions per les noves inversions patrimonials i els deterioraments per la cessió
de jugadors (que es compensa amb els ingressos corresponents).
• En conjunt, el resultat d’explotació pressupostat per a la temporada 2019/20 se situa en 40 milions d’euros, que incloent-hi el resultat
financer i els impostos, suposa un benefici després d’impostos previst d’11 milions d’euros.

DESPESES
REAL 18/19 vs. PRESSUPOST 2019/20
(Milions d’euros)

973

1.007

+34

(+3%)

220
54%

525

15%

146

5%

51

21%

200

5%

51
2018/19
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50%

507

SALARIS ESPORTIUS -18M€
(-3%)

13%

135

AMORTITZACIONS -11M€
(-7%)

6%

56

SALARIS NO ESPORTIUS +5M€
(+10%)

23%

234

8%

75
PPT 2019/20

DESPESES DE GESTIÓ +34M€
(+17%)

DETERIORAMENTS I ALTRES +24M€
(+47%)

RESUM DE L'ACTIVITAT

PRESSUPOST TEMPORADA 2019/20
(Milers d’euros)
Primer
Equip

Futbol
Base

Bàsquet

Handbol

Hoquei
Patins

Futbol
Sala

Altres
Altres
Seccions Activitats

Total

OPERACIONS CONTINUADES
Import net de la xifra de negocis

668.332

1.646

9.177

1.168

384

721

1.377

192.766

875.570

Ingressos per competicions

108.094

28

2.047

166

9

232

-

1.400

111.976

Ingressos per abonats i socis

42.884

-

758

62

-

-

-

17.934

61.638

Ingressos per retransmissions i drets televisius

262.004

610

3.626

406

-

20

-

14.555

281.221

Ingressos per comercialització i publicitat

255.350

1.008

2.745

534

375

469

1.377

158.877

420.735

-

-

-

-

-

-

-

1.629

1.629

(3.476)

(1.110)

(628)

(435)

(251)

(317)

(920)

(36.876)

(44.013)
(38.560)

Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu
Aprovisionaments
Consum de material esportiu

(1.211)

(925)

(498)

(363

(195)

(262)

(899)

(34.206)

(2.265)

(185)

(130)

(72)

(56)

(55)

(21)

(1.402)

(4.186)

-

-

-

-

-

-

-

(1.268)

(1.268)

Altres ingressos d'explotació

10.500

1.141

8

4

5

20

-

2.844

14.521

Ingressos d'explotació i altres de gestió corrent

10.500

671

4

3

5

-

-

2.344

13.526

Altres consums i despeses externes

Deteriorament de mercaderies, matèries primeres i altres aprovisionaments

Subvencions d'explotació incorporades al resultat de l'exercici
Despeses de personal
Sous i salaris de plantilla esportiva
Sous, salaris i assimilats
Càrregues socials
Provisions
Altres despeses d'explotació
Serveis exteriors
Tributs
Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions comercials
Desplaçaments
Despeses d'adquisició de jugadors

-

471

4

1

-

20

-

500

995

(394.709)

(31.741)

(33.258)

(6.897)

(2.140)

(4.672)

(1.525)

(57.485)

(532.428)

(391.681)

(28.025)

(32.277)

(6.170)

(1.762)

(4.190)

(1.219)

(4.342)

(469.666)

(2.105)

(903)

(300)

(242)

(82)

(86)

-

(41.159)

(44.875)

(867)

(2.784)

(672)

(475)

(295)

(394)

(306)

(10.662)

(16.455)

(56)

(29)

(10)

(10)

(2)

(2)

-

(1.322)

(1.431)

(113.835)

(11.042)

(6.814)

(1.955)

(899)

(1.404)

(1.449)

(89.733)

(227.130)

(68.011)

(5.651)

(3.015)

(694)

(368)

(530)

(448)

(78.094)

(156.810)

(3.607)

(299)

(9)

(2)

-

(1)

-

(1.007)

(4.925)

-

-

-

-

-

-

-

(2.109)

(2.109)

(3.713)

(2.579)

(2.131)

(986)

(338)

(602)

(489)

(477)

(11.314)

-

(864)

(240)

(8)

-

-

(152)

-

(1.263)

Altres despeses de gestió corrent

(38.504)

(1.649)

(1.419)

(266)

(193)

(271)

(360)

(8.045)

(50.708)

Amortització de l'immobilitzat

(130.414)

(3.575)

(749)

(496)

(10)

(56)

-

(18.798)

(154.098)

70

39

-

-

-

-

-

-

109

100.892

8.073

-

48

-

-

-

-

109.012

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(42.258)

(539)

-

-

-

-

-

-

(42.797)

Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres
Deteriorament i resultat per alienació de l'immobilitzat
Deterioraments i pèrdues
      Pèrdues per deteriorament Immobilitzat Intangible Esportiu
      Reversió deteriorament Immobilitzat Intangible Esportiu

42.258

539

-

-

-

-

-

-

42.797

100.892

8.073

-

48

-

-

-

-

109.012

     Pèrdues Immobilitzat Intangible Esportiu

(2.833)

(462)

-

(18)

-

-

-

-

(3.313)

     Beneficis Immobilitzat Intangible Esportiu

103.725

8.535

-

65

-

-

-

-

112.325

-

-

-

-

-

-

-

(3.579)

(3.579)

Resultats per alienacions i altres

Dotacions i aplicacions de provisions i altres
    Dotació de provisions i altres despeses excepcionals

-

-

-

-

-

-

-

(3.579)

(3.579)

137.360

(36.569)

(32.265)

(8.564)

(2.911)

(5.708)

(2.517)

(9.232)

39.594

Ingressos financers

1.124

-

-

-

-

-

-

638

1.762

De valors negociables i altres instruments financers

1.124

-

-

-

-

-

-

638

1.762

De tercers

1.124

-

-

-

-

-

-

638

1.762

Despeses financeres

(597)

-

-

-

-

-

-

(26.321)

(26.918)

Per deutes amb tercers

(26.918)

RESULTAT D'EXPLOTACIÓ

(597)

-

-

-

-

-

-

(26.321)

Diferències de canvi

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Diferències positives de canvi

-

-

-

-

-

-

-

250

250

Diferències negatives de canvi
RESULTAT FINANCER
RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS
Impost sobre beneficis

RESULTAT DE L'EXERCICI

-

-

-

-

-

-

-

(250)

(250)

527

-

-

-

-

-

-

(25.683)

(25.156)

137.887

(36.569)

(32.265)

(8.564)

(2.911)

(5.708)

(2.517)

(34.915)

14.438

-

-

-

-

-

-

-

(2.960)

(2.960)

137.887

(36.569)

(32.265)

(8.564)

(2.911)

(5.708)

(2.517)

(37.874)

11.479

Els imports no preveuen la distribució d'ingressos i despeses indirectes per seccions.
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COMPTES ANUALS
CONSOLIDATS
DE L’EXERCICI
(acabat el 30 de juny del 2019),

INFORME DE GESTIÓ
CONSOLIDAT
I INFORME
D’AUDITORIA

223

224

INFORME D'AUDITORIA
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INFORME D'AUDITORIA
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229

MEMÒRIA FC BARCELONA

BALANÇ ECONÒMIC

BALANÇ CONSOLIDAT A 30 DE JUNY DEL 2019

(Milers d’euros)

ACTIU

Notes de la
Memòria

30/06/2019

PATRIMONI NET I PASSIU

Notes de la
Memòria

30/06/2019

ACTIU NO CORRENT
Immobilitzat intangible

542.418

Immobilitzat intangible esportiu

Nota 5

Immobilitzat intangible no esportiu

Nota 6

Aplicacions informàtiques

13.159

PATRIMONI NET:

Nota 12

FONS PROPIS

130.184

Fons social

127.832

Fons social

127.832

Desenvolupament

465

Reserves

(2.140)

Drets de traspàs

827

Altres reserves

(2.140)

Immobilitzat en curs i acomptes

172

Resultat d'exercicis anteriors

Immobilitzat material

Nota 7

205.561

Estadis i pavellons esportius

67.903

Altres terrenys i construccions

36.825

Instal·lacions tècniques i altre immobilitzat material

13.077

Inversions immobiliàries
Inversions a empreses del grup i associades
a llarg termini

(35)

Resultat de l'exercici atribuït a la societat dominant
SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS REBUTS

4.527
Nota 12.2

Total patrimoni net

2.423
132.607

87.756

PASSIU NO CORRENT:

Nota 8

13.616

Provisions a llarg termini

Nota 13.1

16.208

Nota 10.2

6.773

Deutes a llarg termini

Nota 14.1

511.737

Immobilitzat en curs i acomptes
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527.795

Instruments de patrimoni

3.670

Obligacions i altres valors negociables

197.385

Crèdits a empreses

Nota 20.2

3.103

Deutes amb entitats de crèdit

61.488

Inversions financeres a llarg termini

Nota 10.1

101.489

Crèdits a entitats esportives

92.233

Altres actius financers

9.256

Deutes amb entitats esportives

Nota 14.3

181.287

Personal esportiu

Nota 14.3

70.503

Altres passius financers

Actius per impost diferit

Nota 15.6

22.217

Passius per impost diferit

Deutors comercials no corrents

Nota 10.3

64.233

Periodificacions a llarg termini

Total actiu no corrent

956.307

1.074
Nota 15.6
Nota 16

Total passiu no corrent

608
10.673
539.226

PASSIU CORRENT:
ACTIU CORRENT
Existències

Nota 11

Deutors comercials i altres comptes a cobrar

Provisions a curt termini

Nota 13.2

3.234

Deutes a curt termini

Nota 14.2

11.944

Nota 10.3

233.207
175

Deutes amb entitats de crèdit

Nota 20.2

574

Altres passius financers

Abonats i socis per quotes
Clients, empreses del grup

3.484

Obligacions i altres valors negociables

Entitats esportives, deutores

85.915

Creditors comercials i altres comptes a pagar

Deutors diversos

73.353

Proveïdors

67.922

Proveïdors, empreses del grup

Nota 14.3

Personal esportiu
Personal no esportiu
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Nota 15.1

2.678

Creditors diversos, empreses vinculades

2.162

Deutes amb entitats esportives

Periodificacions a curt termini
Efectiu i altres actius líquids equivalents
Tresoreria
Total actiu corrent
TOTAL ACTIU

Nota 16

Personal esportiu

2.312

Personal no esportiu

5.326

Altres deutes amb les Administracions Públiques

158.362

Bestretes de clients

158.362

Periodificacions a curt termini

402.691
1.358.998

Total passiu corrent
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU

Les Notes 1 a 24 descrites a la Memòria consolidada adjunta formen part integrant del balanç consolidat el 30 de juny del 2019.
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493.634

Nota 20.2

307
25.609

Nota 15.1

Inversions financeres a curt termini

9
Nota 14.3

Creditors diversos

Actius per impost corrent

163

10.792

106.271

Altres crèdits amb les Administracions Públiques
Bestretes a proveïdors / creditors

1.143

Nota 20.2

3.523

Nota 14.3

160.875

Nota 15.1

113.870

79.455
3.116

608
Nota 16

178.353
687.165
1.358.998
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COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS CONSOLIDAT DE L’EXERCICI ANUAL
ACABAT EL 30 DE JUNY DEL 2019

(Milers d’euros)

OPERACIONS CONTINUADES
Import net de la xifra de negocis
Ingressos per competicions
Ingressos per abonats i socis
Ingressos per retransmissions i drets televisius
Ingressos per comercialització i publicitat
Ingressos per prestacions de serveis
Treballs realitzats per l'empresa pel seu actiu
Aprovisionaments
Consums de material esportiu
Altres aprovisionaments
Deteriorament de mercaderies, matèries primeres i altres aprovisionaments
Altres ingressos d'explotació
Ingressos accessoris i altres de gestió corrent
Subvencions d'explotació incorporades al resultat de l'exercici
Despeses de personal
Sous i salaris del personal esportiu
Sous i salaris del personal no esportiu
Càrregues socials
Provisions
Altres despeses d'explotació
Serveis exteriors
Tributs
Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions comercials
Pèrdues per deteriorament de crèdits per operacions comercials
Desplaçaments
Despeses d'adquisició de jugadors
Altres despeses de gestió corrent
Amortització de l'immobilitzat
Amortització de drets d'adquisició de jugadors
Altres amortitzacions
Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres
Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat
Deterioraments i pèrdues
Pèrdues per deteriorament d'immobilitzat intangible esportiu
Reversió del deteriorament de l'immobilitzat intangible esportiu
Pèrdues per deteriorament d'inversions immobiliàries
Reversió del deteriorament d'inversions immobiliàries
Resultats per alienacions i altres
Pèrdues procedents de l'immobilitzat material
Pèrdues procedents de l'immobilitzat intangible esportiu
Beneficis procedents de l'immobilitzat intangible esportiu
Dotacions i aplicacions de provisions i altres
Dotació de provisions i altres despeses excepcionals
Aplicació de provisions i altres ingressos excepcionals
RESULTAT D'EXPLOTACIÓ
Ingressos financers
De valors negociables i altres instruments financers
-A tercers
Despeses financeres
Per deutes amb tercers
Diferències de canvi
Diferències positives de canvi
Diferències negatives de canvi
Deteriorament i resultat per alienació d'instruments financers
Pèrdues per deteriorament de participacions en instruments financers
Pèrdues per deteriorament de crèdits a empreses del grup
Reversió de deteriorament de crèdits a empreses del grup
RESULTAT FINANCER
RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS
Impostos sobre beneficis
RESULTAT CONSOLIDAT DE L'EXERCICI

Notes de la Memòria

Exercici 2018/19

Nota 18.1

836.730
113.980
60.884
298.122
363.331
413
1.374
(33.963)
(29.165)
(4.006)
(792)
15.441
14.895
546
(541.920)
(485.482)
(41.012)
(14.109)
(1.317)
(206.945)
(129.229)
(5.485)
(1.450)
(1.450)
(11.428)
(2.823)
(56.530)
(159.869)
(145.528)
(14.341)
108
103.173
2.688
(26.311)
28.811
(36)
224
100.485
(235)
(210)
100.930
3.413
(3.312)
6.725
17.542

Nota 11
Nota 18.2

Nota 18.3

Nota 18.4
Nota 10.3

Nota 5
Notes 6 i 7
Nota 12.2
Notes 5 i 8

Nota 5

Nota 18.5

Nota 10.2

Nota 15.4

1.478
1.478
1.478
(17.018)
(17.018)
138
362
(224)
1.416
(24)
(1.225)
2.665
(13.986)
3.556
971
4.527

Les Notes 1 a 24 descrites a la Memòria consolidada adjunta formen part integrant del compte de pèrdues i guanys consolidat corresponent a l'exercici anual acabat el 30
de juny del 2019.		
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ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET CONSOLIDAT DE L'EXERCICI
ANUAL ACABAT EL 30 DE JUNY DEL 2019				
A) ESTAT D´INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS CONSOLIDAT
(Milers d’euros)

Notes de la
Memòria

Exercici
2018/19

4.527

RESULTAT DEL COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS CONSOLIDAT (I)
Subvencions, donacions i llegats rebuts
Efecte impositiu
TOTAL TRANSFERÈNCIES AL COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS CONSOLIDAT (II)

Nota 12.2

(108)

Nota 15.3

27
(81)

TOTAL INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS CONSOLIDAT (I+II)

4.446

Les Notes 1 a 24 descrites a la Memòria consolidada adjunta formen part integrant de l'estat d'ingressos i despeses reconeguts consolidat
corresponent a l'exercici anual acabat el 30 de juny del 2019.
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B) ESTAT TOTAL DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET CONSOLIDAT
(Milers d’euros)

Saldo a l'1 de juliol del 2018
Distribució del resultat de l'exercici 2017/18
Total ingressos i despeses reconeguts consolidat
Saldo al final de l'exercici 2018/19

Fons social

Reserves

Resultat de
l'exercici
atribuït a la
societat
dominant

114.902
12.930
127.832

(2.140)
(2.140)

12.930
(12.930)
4.527
4.527

Resultats
negatius
d'exercicis
anteriors
(35)
(35)

Subvencions
donacions i
llegats
2.504
(81)
2.423

Total
128.161
4.446
132.607

Les Notes 1 a 24 descrites a la Memòria consolidada adjunta formen part integrant de l'estat total de canvis en el patrimoni net consolidat corresponent a l'exercici
anual acabat el 30 de juny del 2019.
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ESTAT DE FLUXOS D'EFECTIU CONSOLIDAT CORRESPONENT A L'EXERCICI
ANUAL ACABAT EL 30 DE JUNY DEL 2019

(Milers d’euros)

Exercici 2018/19
FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'EXPLOTACIÓ (I)
Resultat de l'exercici abans d'impostos
Ajustos al resultat
- Amortització de l'immobilitzat
- Correccions valoratives per deteriorament
- Variació de provisions
- Imputació de subvencions
- Resultats per baixes i alienacions d'immobilitzat
- Ingressos financers
- Despeses financeres
- Diferències de canvi
- Imputació neta a resultats de periodificacions de passiu
- Altres ingressos i despeses
Canvis en el capital corrent
- Existències
- Deutors i altres comptes a cobrar
- Incorporació de periodificacions d'actiu
- Creditors i altres comptes a pagar
- Altres passius corrents
- Incorporació de periodificacions de passiu
- Altres actius i passius no corrents
Altres fluxos d'efectiu de les activitats d'explotació
- Pagaments d'interessos
- Cobraments d'interessos
- Cobraments (pagaments) per impost sobre beneficis

FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'INVERSIÓ (II)
Pagaments per inversions
- Immobilitzat intangible esportiu
- Immobilitzat intangible no esportiu
- Immobilitzat material
- Empreses del grup i associades
- Altres actius
Cobraments per desinversions
- Immobilitzat intangible esportiu
- Immobilitzat material
- Altres actius financers

FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS DE FINANÇAMENT (III)
Cobraments i pagaments per instruments de passiu financer
- Emissió de deutes amb entitats de crèdit
- Emissió d'obligacions i altres valors negociables
- Devolució i amortització de deutes amb entitats de crèdit i altres
AUGMENT/DISMINUCIÓ NETA DE L'EFECTIU O EQUIVALENTS (I + II + III)
Efectiu o equivalents a l'inici de l'exercici
Efectiu o equivalents al final de l'exercici

3.556
159.869
(1.862)
2.360
(108)
(100.485)
(1.478)
17.018
(138)
(510.843)
(1.281)
(3.255)
16.819
(2.887)
8.206
4.649
488.214
36.346
(14.371)
1.478
14.322
116.129
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(205.803)
(7.888)
(60.039)
(4.553)
(516)
75.048
545
356
(202.850)

55.179
197.385
(48.126)
204.438
117.717
40.645
158.362

Les Notes 1 a 24 descrites a la Memòria consolidada adjunta formen part integrant de l'estat de fluxos d'efectiu consolidat corresponent
a l'exercici anual acabat el 30 de juny del 2019.
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MEMÒRIA CONSOLIDADA DE L’EXERCICI
ACABAT EL 30 DE JUNY DEL 2019
01. Activitat del Club
El Futbol Club Barcelona (des d’ara, el Club) és una associació privada de persones físiques, sense ànim de lucre, amb personalitat jurídica
pròpia i capacitat d’obrar, constituïda el 29 de novembre del 1899. El seu domicili social és a l’Avinguda Arístides Maillol, s/n, Barcelona.
Els objectius del Club són, entre d’altres, fomentar el futbol, principalment, i l’esport en general, concórrer a les competicions i promoure
manifestacions físicoesportives adreçades als seus socis i, si s’escau, al públic en general.
Amb data 5 d’octubre del 2013, l’Assemblea va aprovar els nous Estatuts del Club, entre els quals s’inclou un article que disposa que la
Junta Directiva haurà de vetllar pel manteniment del patrimoni net del Club.
El Club és capçalera de grup societari (des d’ara, el Grup). D’acord amb l’article 7 del Reial decret 1159/2010, de 17 de setembre, pel qual
s’aproven les Normes per a la Formulació de Comptes Anuals Consolidats, en exercicis anteriors no es formulaven comptes anuals
consolidats, atès que el Club participava exclusivament en societats dependents que no posseïen un interès significatiu, individual i, en
conjunt, per a la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i dels resultats del Grup.
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El Club ha formulat per primer cop comptes anuals consolidats en l’exercici social que acaba el 30 de juny del 2019, a causa de la rellevància
de la societat dependent Barça Licensing & Merchandising, S.L.U., societat que ha entrat en funcionament l’1 de juliol del 2018, un cop finalitzat el contracte d’explotació en exclusiva que tenia la societat Futbol Club Barcelona Merchandising, S.L.U. (societat pertanyent al grup Nike).
Hi ha altres societats dependents no consolidades en els presents comptes anuals consolidats, atès que aquestes no tenen un interès significatiu, ni individualment ni en el seu conjunt, per la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i dels resultats del Grup (Nota 10.2).
La informació de la societat dependent, consolidada pel mètode d’integració global, és la següent:
Raó Social

Domicili

Barça Licensing & Merchandising, S.L.U.

Avinguda Arístides Maillol, s/n, 08028, Barcelona

País

Participació

Espanya

100%

Barça Licensing & Merchandising, S.L.U. es va constituir el 23 de març del 2018 i el seu objecte social és el comerç al detall, incloent-hi la
promoció, venda, comercialització i distribució, en qualsevol de les formes que permetin les pràctiques i usos mercantils, de joguines,
articles d’esport i roba esportiva o no dins l’àmbit de l’explotació de les marques propietat del FC Barcelona. Aquesta societat dependent
no cotitza en un mercat de valors.
Atesa l’activitat a la qual es dedica el Grup, aquest no té responsabilitats, despeses, actius, ni provisions ni contingències de naturalesa
mediambiental que puguin ser significatius en relació amb el seu patrimoni, la seva situació financera i els seus resultats. Per aquest motiu no s’inclouen desglossaments específics en els comptes anuals consolidats respecte a la informació de qüestions mediambientals.

02. Bases de presentació dels comptes anuals consolidats
2.1. Marc Normatiu d’Informació Financera aplicable al Grup
Aquests comptes anuals consolidats han estat formulats per la Junta Directiva del Club d’acord amb el marc normatiu d’informació
financera aplicable al Grup, que és l’establert a:
a. Codi de Comerç i la resta de la legislació mercantil.
b. Pla General de Comptabilitat aprovat per Reial decret 1514/2007, de 16 de novembre, i les Normes per a la Formulació de Comptes
Anuals Consolidats i les modificacions al Pla General de Comptabilitat aprovades pel Reial decret 1159/2010, de 17 de setembre,
els quals van ser modificats pel Reial decret 602/2016, de 2 de desembre, les seves adaptacions sectorials, així com tot allò que
no contravingui el Nou Pla General de Comptabilitat i que s’estableix en el Pla General de Comptabilitat adaptat a les Societats
Anònimes Esportives.
c. Les normes de compliment obligatori aprovades per l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes en el desenvolupament del
Pla General de Comptabilitat i les seves normes complementàries.
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d. La resta de la normativa comptable espanyola que resulti d’aplicació.
Aquests comptes anuals consolidats també inclouen la informació que requereix el Reglament de Control Econòmic dels Clubs i
Societats Anònimes Esportives afiliades a la Liga Nacional de Fútbol Profesional, edició del maig del 2014, així com tota la informació
requerida pel Consejo Superior de Deportes mitjançant comunicat de 18 de febrer del 2015.

2.2. Imatge fidel
Els comptes anuals consolidats adjunts han estat obtinguts dels registres auxiliars comptables del Club i de la seva societat dependent i inclouen els ajustos i eliminacions de consolidació pertinents, i s’hi han aplicat les disposicions legals vigents en matèria
comptable amb la finalitat de mostrar la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i dels resultats del Grup. L’estat de fluxos
d’efectiu consolidat s’ha preparat amb la finalitat d’informar de manera veraç sobre l’origen i la utilització dels actius monetaris
representatius d’efectiu i altres actius líquids equivalents del Grup.
Tal com s’indica a la Nota 1, determinades societats dependents no han estat consolidades, atès que no tenen interès significatiu,
ni individualment ni en el seu conjunt, per la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i dels resultats del Grup (Nota 10.2).

2.3. Principis comptables no obligatoris aplicats
No s’han aplicat principis comptables no obligatoris. Addicionalment, la Junta Directiva del Club ha formulat aquests comptes anuals consolidats tot considerant la totalitat dels principis i normes comptables d’aplicació obligatòria que tenen un efecte significatiu
en aquests comptes anuals consolidats. No hi ha cap principi comptable que, sent obligatori, hagi deixat d’aplicar-se.

2.4. Aspectes crítics de la valoració i estimació de la incertesa
En l’elaboració dels comptes anuals consolidats adjunts s’han aplicat estimacions realitzades per la Junta Directiva del Club per valorar
alguns actius, passius, ingressos, despeses i compromisos que hi figuren registrats. Bàsicament aquestes estimacions es refereixen a:
--L’aplicació del principi d’entitat en funcionament (vegeu la Nota 2.5).
--L’avaluació de possibles pèrdues per deteriorament de determinats actius (vegeu les Notes 4.1, 4.2, 4.3, 4.5 i 4.6).
--La vida útil dels actius intangibles, materials i inversions immobiliàries (vegeu les Notes 4.1, 4.2 i 4.3).
--El càlcul de provisions (vegeu la Nota 4.10).
--L’anàlisi de la recuperabilitat dels actius fiscals registrats en el balanç consolidat adjunt a partir del pla de negoci futur elaborat
per la Junta Directiva del Club.
Malgrat que aquestes estimacions s’han efectuat basant-se en la millor informació disponible al tancament de l’exercici 2018/19, és
possible que esdeveniments que puguin tenir lloc en el futur obliguin a modificar-les (a l’alça o a la baixa) en els pròxims exercicis,
la qual cosa es realitzaria, si s’escau, de manera prospectiva.

2.5. Aplicació del principi d’entitat en funcionament
El balanç consolidat el 30 de juny del 2019 adjunt mostra un fons de maniobra negatiu per un import de 284.474 milers d’euros, fet
que podria representar un dubte sobre l’aplicació del principi d’entitat en funcionament. Malgrat aquest aspecte, en la formulació
d’aquests comptes anuals consolidats la Junta Directiva del Club ha aplicat el principi d’empresa en funcionament donats els factors
mitigants descrits a continuació:
--El Grup inclou periodificacions passives a curt termini, l’import de les quals, en data 30 de juny del 2019, ascendeix a 178.353 milers
d’euros (vegeu la Nota 16). Aquestes periodificacions no comporten obligacions financeres futures per al Grup, ja que s’integren en
el balanç consolidat a mesura que es facturen en línia amb els terminis de cobrament establerts en els contractes, i es reconeixen
com a ingrés en funció del seu meritament.
--El límit de les pòlisses de crèdit no disposades en data 30 de juny del 2019 ascendeix a 128.883 milers d’euros (vegeu la Nota 14.2).
--No hi ha cap incompliment legal que impedeixi al Grup seguir operant normalment sota la situació patrimonial en la qual es troba
el 30 de juny del 2019.
--El Club va implantar en exercicis anteriors un model de gestió amb l’objectiu principal d’aconseguir el reequilibri patrimonial i
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financer, que es basa en l’increment continuat dels ingressos i la implantació d’una política de control de despeses.
--El Grup presenta una projecció de tresoreria per als propers 12 mesos que reflecteix la seva capacitat de poder atendre els seus
compromisos de pagaments a curt termini.

2.6. Comparació de la informació
Els comptes anuals consolidats de l’exercici acabat el 30 de juny del 2019 són els primers que prepara el Club. En aquest sentit, s’ha
considerat com a data de constitució del Grup i de primera consolidació l’1 de juliol del 2018, per la qual cosa no s’inclou informació
comparativa de l’exercici anterior.
No obstant això, per a una millor comprensió dels comptes anuals consolidats, en algunes notes de la memòria consolidada s’inclouen els saldos en data 1 de juliol del 2018, que resulten de la consolidació del Club amb la seva societat dependent en aquesta data.

2.7. Principis de consolidació
Es considera que l’1 de juliol del 2018 es produeix la incorporació de Barça Licensing & Merchandising, S.L.U. al Grup. Aquesta
societat dependent va ser constituïda el 23 de març del 2018, tot i que la seva activitat no es va iniciar fins al mes de juliol del 2018
(Nota 1). El resultat generat des de la seva constitució i fins a la data de la primera consolidació (pèrdues per import de 35 milers
d’euros), s’han resgistrat minorant les reserves. Els actius i passius de la societat dependent s’han incorporat en els comptes anuals
consolidats pel seu valor comptable en data 1 de juliol del 2018.
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La societat dependent ha estat consolidada pel mètode d’integració global i tots els saldos i transaccions significatives entre les
entitats consolidades han estat eliminats en el procés de consolidació.

3. Distribució del resultat del Club
La proposta de distribució dels beneficis de l’exercici 2018/19 per un import de 2.947 milers d’euros, que es presentarà a l’Assemblea General
de Socis perquè l’aprovi, preveu distribuir la totalitat dels beneficis a augmentar el Fons Social.

4. Normes de registre i valoració
Les principals normes de registre i valoració usades pel Grup en l’elaboració dels comptes anuals consolidats d’aquest exercici, d’acord
amb les establertes pel Pla General de Comptabilitat, han estat les següents:

4.1. Immobilitzat intangible
Immobilitzat intangible esportiu
Els costos necessaris per adquirir els drets federatius de jugadors a altres clubs i els imports pagats de naturalesa similar s’activen
a l’immobilitzat intangible i s’amortitzen linealment en el decurs de la durada del primer contracte amb el jugador, sense considerar cap valor residual. Tanmateix, en el cas de renovació es reestima l’amortització a la nova durada del contracte de manera
prospectiva.
Els contractes d’adquisició dels drets federatius dels jugadors inclouen, habitualment, retribucions variables que depenen del
rendiment esportiu del Club i del mateix jugador. Aquests pagaments variables es registren en el moment en què es compleixen
les condicions a les quals estan subjectes i s’amortitzen des de la data de registre fins a la finalització del contracte laboral vigent
amb el jugador.
En el cas de renovació de contractes, els imports que representin una retribució més gran del jugador, com ara primes de fitxatge
o bonus de signatura, es consideren despeses de personal, sense perjudici que en la mesura que estiguin pendents de meritació,
procedeixi a registrar-los segons la seva naturalesa pels imports pendents de meritar a més d’un any en l’epígraf “Deutors comercials no corrents” i pels imports a meritar a menys d’un any en l’epígraf “Deutors comercials i altres comptes a cobrar – Personal
esportiu” del balanç de situació consolidat. Aquest mateix criteri s’aplica a l’adquisició dels drets d’imatge del jugador o del tècnic,
que s’imputaran al compte de pèrdues i guanys consolidat d’acord amb la seva naturalesa a mesura que es rebin els beneficis
econòmics derivats del contracte. Addicionalment, en cas de resolució anticipada o cessió de jugadors s’aplicarà l’indicat en els
epígrafs posteriors, i s’imputarà al compte de pèrdues i guanys consolidat la despesa o benefici en funció de la seva naturalesa.
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En el cas d’adquirir opcions preferencials per a l’adquisició de drets federatius de jugadors, inicialment els costos es registren com
un actiu en la mesura que no hi hagi dubtes raonables sobre l’exercici del dret preferencial o sobre la seva possibilitat de transmissió
i aquest dret tingui un valor econòmic. Els costos s’amortitzaran en el moment de l’adquisició definitiva de manera lineal en funció
de la durada del contracte amb el Club. En cas contrari, es traspassaria la totalitat de l’import contra resultats.
En cas de rescissió anticipada de contractes, el cost pendent s’amortitza en la seva totalitat i, conjuntament amb els ingressos
corresponents, es reflecteix al compte de pèrdues i guanys consolidat.
En cas de cessió de jugadors, es registra en el compte de pèrdues i guanys consolidat el cost de la cessió, entesa com la part proporcional de l’amortització del període de cessió.
No s’activa cap cost de formació dels jugadors del futbol base i d’altres seccions.
Immobilitzat intangible no esportiu
Com a norma general, l’immobilitzat intangible no esportiu es valora inicialment pel seu preu d’adquisició o cost de producció.
Posteriorment es valora al seu cost minorat per la corresponent amortització acumulada i, si escau, per les pèrdues per deteriorament que hagi experimentat. Aquests actius s’amortitzen en funció de la seva vida útil.
En relació amb les aplicacions informàtiques, el Grup registra en aquest compte els costos produïts en l’adquisició i el desenvolupament de programes d’ordinador, inclosos els costos de desenvolupament de les pàgines web. Els costos de manteniment de les
aplicacions informàtiques es registren en el compte de pèrdues i guanys consolidats de l’exercici en què es produeixen. L’amortització de les aplicacions informàtiques es calcula en aplicar el mètode lineal durant un període de 5 anys.
Els drets de traspàs figuren en l’actiu del balanç consolidat pel seu cost, sent aquest l’import satisfet pels drets d’arrendament de
locals en els quals se subroguen els drets i obligacions del transmetent, menys l’amortització acumulada i l’import acumulat de les
correccions valoratives per deteriorament. Els drets de traspàs s’amortitzen linealment durant el període pel qual s’adquireixen els
drets i obligacions del bé arrendat.
Deteriorament de valor d’actius intangibles, materials i inversions immobiliàries
Sempre que hi hagi indicis de pèrdua de valor, el Grup estima mitjançant el denominat “test de deteriorament” la possible existència
de pèrdues de valor que redueixin el valor recuperable d’aquests actius a un import inferior al del seu valor en llibres.
L’import recuperable es determina com l’import més gran entre el valor estimat de realització menys els costos de venda i el valor
en ús.
La determinació del valor en ús dels jugadors es realitza considerant tota la plantilla esportiva del primer equip com una única
unitat generadora d’efectiu, atès que cada jugador no genera fluxos de caixa independents, excepte en el supòsit de venda.
Com a conseqüència de tot el que s’ha esmentat anteriorment, al tancament de cada exercici la Direcció del Club encarrega taxacions de la majoria dels seus actius registrats en l’epígraf “Inversions immobiliàries” a un tercer expert independent amb la finalitat
de comprovar que l’import recuperable d’aquests actius és superior o igual al valor comptable d’aquests. Aquestes taxacions es
calculen tenint en compte els usos actuals dels actius inclosos en aquest epígraf.
En el cas que s’hagi de reconèixer una pèrdua per deteriorament d’un actiu es redueix el valor comptable fins al límit del valor més
gran entre els següents: el seu valor raonable menys els costos de venda, el seu valor en ús i zero.
Quan una pèrdua per deteriorament de valor reverteix posteriorment, l’import en llibres de l’actiu s’incrementa en l’estimació
revisada del seu import recuperable, però de manera que l’import en llibres incrementat no superi l’import en llibres que s’hauria
determinat si no s’hagués reconegut cap pèrdua per deteriorament en exercicis anteriors. Aquesta reversió d’una pèrdua per deteriorament de valor es reconeix com a ingrés.

4.2. Immobilitzat material
L’immobilitzat material es valora inicialment pel seu preu d’adquisició o cost de producció, els quals van ser actualitzats fins al 1996
d’acord amb el permès per la legislació vigent, i posteriorment es minora per la corresponent amortització acumulada i les pèrdues
per deteriorament, en cas que n’hi hagi, conforme al criteri esmentat a la Nota 4.1.
L’immobilitzat material adquirit a títol gratuït fins al 30 de juny del 2000 figura pel seu valor venal en el moment de l’adquisició,
d’acord amb els certificats i peritatges corresponents.
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En el cost d’aquells actius adquirits o produïts després de l’1 de gener del 2008, que necessiten més d’un any per estar en condicions d’ús, s’inclouen les despeses financeres meritades abans de la posada en condicions de funcionament de l’immobilitzat que
compleixen els requisits per a la seva capitalització.
Les despeses de conservació i manteniment dels diversos elements que componen l’immobilitzat material s’imputen al compte
de pèrdues i guanys consolidat de l’exercici en què es produeixen. Per contra, els imports invertits en millores que contribueixin a
augmentar la capacitat o eficiència o a allargar la vida útil d’aquests béns es registren com un cost més gran d’aquests.
El Grup amortitza l’immobilitzat material seguint el mètode lineal, aplicant percentatges d’amortització anual calculats en funció
dels anys de vida útil estimada dels respectius béns, segons el detall següent:
Anys de vida
útil estimada
Estadis, pavellons i altres construccions
Maquinària, instal·lacions i utillatge
Elements de transport
Mobiliari i estris
Equips per al processament d’informació

25 a 50
3,3 a 10
5
5 a 12,5
4a5

4.3. Inversions immobiliàries

238

L’epígraf d’inversions immobiliàries del balanç consolidat recull els valors de terrenys, edificis i altres construccions que es mantenen, bé per explotar-los en règim de lloguer, bé per obtenir plusvàlues en la seva venda arran dels increments que es produeixin
en el futur en els seus respectius preus de mercat.
Aquests actius es valoren d’acord amb els criteris indicats a la Nota 4.2., relativa a l’immobilitzat material.

4.4. Arrendaments
Els arrendaments es classifiquen com a arrendaments financers sempre que de les seves condicions es dedueixi que es transfereixen a l’arrendatari substancialment els riscos i beneficis inherents a la propietat de l’actiu objecte del contracte. Els altres arrendaments es classifiquen com a arrendaments operatius.
Arrendament operatiu
En els acords d’arrendament operatiu en què el Grup actua com a arrendador, els ingressos es registren al compte de pèrdues i
guanys consolidat en l’exercici en què es meriten.
D’altra banda, en els acords d’arrendaments operatius en els quals el Grup actua com a arrendatari, les despeses derivades
d’aquests acords es registren al compte de pèrdues i guanys consolidat en l’exercici en què es meriten.
Qualsevol cobrament o pagament que es pugui realitzar en contractar un arrendament operatiu es tractarà com un cobrament o
pagament anticipat que s’imputarà a resultats al llarg del període de l’arrendament, a mesura que se cedeixin o rebin els beneficis
de l’actiu arrendat.

4.5. Instruments financers
4.5.1. Actius financers
Classificació
Els actius financers de què disposa el Grup es classifiquen en les categories següents:
a. Préstecs i partides a cobrar: actius financers originats en la venda de béns o en la prestació de serveis per operacions de trànsit del
Grup, o els que no tenint un origen comercial, no són instruments de patrimoni ni derivats i els cobraments corresponents són de
quantia fixa o determinable i no es negocien en un mercat actiu.
b. Inversions en el patrimoni d’empreses del grup, associades i multigrup: es consideren empreses del Grup les vinculades amb el
Club per una relació de control, i empreses associades aquelles sobre les quals el Club exerceix una influència significativa.
Addicionalment, dins la categoria de multigrup s’inclouen les societats sobre les quals, en virtut d’un acord, s’exerceix un control
conjunt amb un o més socis. Tal com s’indica a la Nota 1, algunes societats dependents no han estat consolidades, atès que no
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tenen un interès significatiu, ni individualment ni en el seu conjunt, per la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i
dels resultats del Grup (Nota 10.2).
Valoració inicial
Els actius financers es registren inicialment al valor raonable de la contraprestació lliurada més els costos de la transacció que
siguin directament atribuïbles.
Des de l’1 de gener del 2010, en el cas d’inversions en el patrimoni d’empreses del grup que atorguen control sobre la societat
dependent, els honoraris abonats a assessors legals o altres professionals relacionats amb l’adquisició de la inversió s’imputen
directament al compte de pèrdues i guanys consolidat.
Valoració posterior
Els préstecs i partides a cobrar es valoren pel seu cost amortitzat.
Les inversions en empreses del grup, associades i multigrup es valoren pel seu cost, minorat, en el seu cas, per l’import acumulat de
les correccions valoratives per deteriorament. Les correccions esmentades es calculen com la diferència entre el seu valor en llibres i
l’import recuperable, entès com l’import més gran entre el seu valor raonable menys els costos de venda i el valor actual dels fluxos
d’efectiu futurs derivats de la inversió. Excepte la millor evidència de l’import recuperable, es té en consideració el patrimoni net de
l’entitat participada, corregit per les plusvàlues tàcites existents a la data de la valoració (incloent-hi el fons de comerç, si cal aplicar-lo).
Un cop a l’any, com a mínim, coincidint amb el tancament de l’exercici, es realitza un test de deteriorament per als actius financers
que no estan registrats a valor raonable. Es considera que hi ha evidència objectiva de deteriorament, si el valor recuperable de
l’actiu financer és inferior al seu valor en llibres. Quan es produeix, aquest deteriorament es registra en el compte de pèrdues i
guanys consolidat.
En particular, i respecte de les correccions valoratives relatives als deutors comercials i altres comptes a cobrar, el criteri emprat pel
Grup per calcular les corresponents correccions valoratives, en cas que n’hi hagi, és el seguiment individualitzat de tots els saldos
deutors al tancament de l’exercici.
El Grup dona de baixa els actius financers quan expiren o s’han cedit els drets sobre els fluxos d’efectiu del corresponent actiu
financer i s’han transferit substancialment els riscos i beneficis inherents a la seva propietat.
Per contra, el Grup no dona de baixa els actius financers i reconeix un passiu financer per un import igual a la contraprestació rebuda en les cessions d’actius financers de les quals es retinguin substancialment els riscos i beneficis inherents a la seva propietat.
4.5.2. Passius financers
Són passius financers els dèbits i partides que el Grup té i que cal pagar i que s’han originat en la compra de béns i serveis per operacions de tràfic del Grup, o també els que, sense tenir un origen comercial, no poden ser considerats com a instruments financers
derivats.
Els dèbits i partides a pagar es valoren inicialment al valor raonable de la contraprestació rebuda, ajustada pels costos de la transacció directament atribuïbles. Amb posterioritat, aquests passius es valoren d’acord amb el seu cost amortitzat.
El Grup dona de baixa els passius financers quan s’extingeixen les obligacions que els han generat.

4.6. Existències
Les existències es valoren al seu preu d’adquisició. El preu d’adquisició inclou l’import facturat pel venedor, després de deduir qualsevol descompte, rebaixa en el preu o altres partides similars, i totes les despeses addicionals produïdes fins que els béns es troben
ubicats per la seva venda, com són ara transports, assegurances i altres directament atribuïbles a l’adquisició de les existències.
Atès que les existències del Grup no necessiten un període de temps superior a un any per estar en condicions de ser venudes, no
s’inclouen despeses financeres en el preu d’adquisició.
El Grup utilitza el cost mitjà ponderat per a l’assignació de valor de les existències.
Quan el valor net realitzable de les existències és inferior al seu preu d’adquisició, s’efectuen les oportunes correccions valoratives,
reconeixent-les com una despesa en el compte de pèrdues i guanys consolidat.
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4.7. Transaccions en moneda estrangera
La moneda funcional usada pel Grup és l’euro. Conseqüentment, les operacions en altres divises diferents de l’euro es consideren
denominades en moneda estrangera i es registren segons els tipus de canvi vigents a les dates de les operacions.
Al tancament de l’exercici, els actius i passius monetaris denominats en moneda estrangera es converteixen aplicant el tipus de
canvi en la data del balanç consolidat. Els beneficis o pèrdues posats de manifest s’imputen directament al compte de pèrdues i
guanys consolidat de l’exercici en què es produeixen.

4.8. Impostos sobre beneficis
A partir de l’exercici iniciat l’1 de juliol del 2018, el Club i la societat dependent Barça Licensing & Merchandising, S.L.U. tributen per
l’impost de societats en règim de consolidació fiscal, sent el Club la capçalera del grup fiscal amb número d’identificació 568/18.
Amb data 26 de juny del 2018 el Club va comunicar a l’Agència Tributària la constitució del grup fiscal esmentat.
La despesa o ingrés per impost sobre beneficis inclou la part relativa a la despesa o ingrés per l’impost corrent i la part corresponent
a la despesa o ingrés per impost diferit.
L’impost corrent és la quantitat que el Grup satisfà com a conseqüència de les liquidacions fiscals de l’impost sobre el benefici
relatives a un exercici. Les deduccions i altres avantatges fiscals en la quota de l’impost, exclosos les retencions i els pagaments a
compte, com també les pèrdues fiscals compensables d’exercicis anteriors i aplicades efectivament en aquest exercici, donen lloc
a un import inferior de l’impost corrent.
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La despesa o l’ingrés per impost diferit es correspon amb el reconeixement i la cancel·lació dels actius i passius per impost diferit.
Aquests inclouen les diferències temporànies que s’identifiquen com els imports que es preveuen pagadors o recuperables derivats de les diferències entre els imports en llibres dels actius i passius i el seu valor fiscal, com també les bases imposables negatives pendents de compensació i els crèdits per deduccions fiscals no aplicades fiscalment. Aquests imports es registren en aplicar
a la diferència temporània o crèdit que correspongui el tipus de gravamen al qual s’espera recuperar-los o liquidar-los.
Es reconeixen passius per impostos diferits per a totes les diferències temporànies imposables, excepte les derivades del reconeixement inicial de fons de comerç o d’altres actius i passius en una operació que no afecta ni el resultat fiscal ni el resultat comptable
i no és una combinació de negocis.
Per part seva, els actius per impostos diferits només es reconeixen en la mesura que es consideri probable que el Grup hagi de
disposar de guanys fiscals futurs contra els quals poder fer-los efectius.
Els actius i passius per impostos diferits, originats per operacions amb càrrecs o abonaments directes en comptes de patrimoni, es
comptabilitzen també amb contrapartida al patrimoni net.
A cada tancament comptable es reconsideren els actius per impostos diferits registrats, i s’hi efectuen les oportunes correccions
en la mesura que hi hagi dubtes sobre la seva recuperació futura. Així mateix, a cada tancament s’avaluen els actius per impostos
diferits no registrats en balanç consolidat i aquests són objecte de reconeixement en la mesura que sigui probable recuperar-los
amb beneficis fiscals futurs.

4.9. Ingressos i despeses
Els ingressos i les despeses s’imputen en funció del criteri de meritació, és a dir, quan es produeix el corrent real de béns i serveis
que aquests representen, amb independència del moment en què es produeixi el corrent monetari o financer que se’n deriva.
Aquests ingressos es valoren pel valor raonable de la contraprestació rebuda, deduïts els descomptes i impostos.
El reconeixement dels ingressos per vendes es produeix en el moment en què s’han transferit al comprador els riscos i beneficis
significatius inherents a la propietat del bé venut, i no es manté la gestió corrent sobre aquest bé, ni es reté el control efectiu sobre
el bé en qüestió.
Els ingressos per prestació de serveis es reconeixen considerant el grau de realització de la prestació a la data de balanç, sempre
que el resultat de la transacció pugui ser estimat amb fiabilitat.
Els interessos rebuts d’actius financers es reconeixen en aplicar el mètode del tipus d’interès efectiu. En tot cas, els interessos meritats després del moment de l’adquisició es reconeixen com a ingressos en el compte de pèrdues i guanys consolidat.
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4.10. Provisions i contingències
La Junta Directiva del Club, en la formulació dels comptes anuals consolidats, diferencia entre:
1. Provisions: saldos creditors que cobreixen obligacions actuals derivades de successos passats, la cancel·lació de les quals és probable que origini una sortida de recursos, però que resulten indeterminats en quant al seu import i/o moment de cancel·lació.
2. Passius contingents: obligacions possibles sorgides arran de fets passats, la materialització futura de les quals està condicionada
al fet que ocorri, o no, un o més esdeveniments futurs independents de la voluntat del Grup.
Els comptes anuals consolidats recullen totes les provisions respecte de les quals s’estimi que la probabilitat que s’hagi d’atendre
l’obligació és més gran que en cas contrari. Els passius contingents no es reconeixen en els comptes anuals consolidats, sinó que
s’informa sobre aquests passius a les notes de la memòria consolidada, en la mesura que no siguin considerats remots.
Les provisions es valoren pel valor actual de la millor estimació possible de l’import necessari per cancel·lar o transferir l’obligació, tenint en compte la informació disponible sobre el fet i les seves conseqüències, i els ajustos que sorgeixin per l’actualització
d’aquestes provisions es registren com una despesa a mesura que es va meritant.
La Junta Directiva del Club és responsable de l’estimació i quantificació dels riscos relacionats amb les possibles provisions a registrar o passius contingents a informar en la memòria consolidada. Per estimar i quantificar aquests riscos, es basa, entre altres, en
la valoració realitzada pels seus advocats i altres assessors.

4.11. Indemnitzacions per acomiadament, finalització de contracte i altres
D’acord amb la legislació vigent, el Grup està obligat a pagar indemnitzacions als empleats als quals, sota determinades condicions, rescindeixi les relacions laborals. Per tant, les indemnitzacions per acomiadament susceptibles de quantificació raonable
es registren com a despesa a l’exercici en què s’adopta la decisió de l’acomiadament i es crea una expectativa vàlida davant de
tercers sobre l’acomiadament. En els comptes anuals consolidats adjunts el Grup no manté registrada cap provisió significativa
per aquest concepte.
El Club té signats contractes amb jugadors que preveuen el pagament de primes per finalització de contracte, en el cas que es compleixin una sèrie de condicions. Aquestes primes es comptabilitzen linealment com a despesa al llarg de la durada del contracte.
Així mateix, hi ha compromisos amb determinats jugadors que estan vinculats al seu desenvolupament i a altres factors externs,
que són registrats en el moment en què els aconsegueixen.

4.12. Elements patrimonials de naturalesa mediambiental
Es consideren actius de naturalesa mediambiental els béns que són usats de manera duradora en l’activitat del Grup, la finalitat
principal dels quals és la minimització de l’impacte mediambiental i la protecció i millora del medi ambient, incloent-hi la reducció
o eliminació de la contaminació futura. L’activitat del Grup, per la seva naturalesa, no té un impacte mediambiental significatiu.

4.13. Compromisos per pensions
El Grup reconeix el cost de les obligacions per pensions o premis de jubilació en funció del seu meritament.
El cost dels compromisos per al personal jubilat, que consisteix en un complement de les pensions de la Seguretat Social així
com el cost corresponent als premis de jubilació meritats, i estan exterioritzats en una pòlissa d’assegurances de grup de prestació definida.
Els compromisos per pensions del personal en actiu s’emmarquen dins d’un Pla de Pensions d’aportacions definides al Fons de
Pensions Banc Sabadell 8. Les aportacions realitzades al Fons de Pensions durant l’exercici 2018/19 han estat de 1.317 milers d’euros.
Aquestes aportacions es registren al compte de pèrdues i guanys consolidat dins el capítol de “Despeses de personal”.

4.14. Criteris empleats per al registre i valoració de les despeses de personal
D’acord amb les Normes d’elaboració de pressupostos dels Clubs i SADs de la Liga Nacional de Fútbol Profesional, les despeses de
personal es presenten segons els següents criteris de valoració:
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Despeses de personal no esportiu o estructura
Es distingeixen les categories següents:
--Personal no esportiu tècnic: director esportiu, secretari tècnic, delegat, fisioterapeutes i encarregat de material.
--Altre personal no esportiu: resta de personal lligat al Grup mitjançant contracte laboral incloent-hi personal de direcció, personal
d’administració, seguretat i accessos, màrqueting, comunicació, manteniment i altres.
Despeses de personal esportiu
Als efectes de presentació en aquesta memòria consolidada, la despesa en concepte de plantilla esportiva inclou tota mena de
contraprestacions (sou, salaris, indemnitzacions, retribucions en espècie, etc.), així com la Seguretat Social a càrrec de l’empresa,
primes col·lectives i altres. En cas de jugadors rebuts o entregats en cessió, s’inclouen totes les despeses i ingressos derivats de la
citada cessió.
Es distingirà entre:
--Despeses de plantilla inscriptible a la Liga Nacional de Fútbol Profesional:
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La plantilla inscriptible a la Liga Nacional de Fútbol Profesional està composta pels jugadors lligats al Club mitjançant contractes
laborals adscrits al primer equip, és a dir, els dorsals de l’1 al 25, ambdós inclosos, i els no adscrits a la plantilla; així com l’entrenador, segon entrenador i preparador físic del primer equip.
--Despeses de plantilla no inscriptible a la Liga Nacional de Fútbol Profesional:
La plantilla no inscriptible a la Liga Nacional de Fútbol Profesional està composta pels jugadors lligats al Club mitjançant contracte
laboral o d’altra naturalesa adscrits a la resta d’equips i dependents de qualsevol categoria; entrenadors, segons entrenadors i
preparadors físics dels equips respectius.

4.15. Subvencions, donacions i llegats
Per comptabilitzar les subvencions, donacions i llegats rebuts, el Grup segueix els criteris següents:
1. Subvencions, donacions i llegats de capital no reintegrables: es valoren pel valor raonable de l’import o el bé concedit, en funció de si
són de caràcter monetari o no, i s’imputen a resultats en proporció a la dotació a l’amortització efectuada en el període pels elements
subvencionats o, si s’escau, quan es produeixi la seva alienació o correcció valorativa per deteriorament, a excepció de les rebudes
de socis o propietaris, que es registren directament en els fons propis i no constitueixen cap ingrés.
2. Subvencions d’explotació: s’abonen a resultats en el moment en què es concedeixen, excepte si es destinen a finançar dèficit d’explotació d’exercicis futurs; en aquest cas cal imputar-los en aquests exercicis. Si es concedeixen per finançar despeses específiques, la
imputació s’ha de realitzar a mesura que es meritin les despeses finançades.

4.16. Periodificacions a llarg i curt termini
Els imports rebuts pendents de reconeixement com a ingressos al compte de pèrdues i guanys consolidat, relacionats principalment amb contractes televisius, de patrocini i a quotes de socis, es registren en els capítols “Periodificacions a llarg termini” i “Periodificacions a curt termini” en funció del termini d’imputació a resultats. Aquests imports no tenen obligacions financeres futures,
i es reconeixen com a ingressos únicament en els exercicis corresponents (principi de meritament).

4.17. Classificació corrent / no corrent
Es consideren actius corrents els que estan vinculats al cicle normal d’explotació que, amb caràcter general es considera d’un any,
també els altres actius el venciment, alienació o realització dels quals s’espera que es produeixi en el curt termini des de la data
de tancament de l’exercici, els actius financers mantinguts per negociar, amb l’excepció dels derivats financers el termini de liquidació dels quals sigui superior a l’any, i l’efectiu i altres actius líquids equivalents. Els actius que no compleixin aquests requisits es
classifiquen com a no corrents.
Semblantment, són passius corrents els vinculats al cicle normal d’explotació, els passius financers mantinguts per negociar, amb
l’excepció dels derivats financers el termini de liquidació dels quals sigui superior a l’any i en general totes les obligacions el venciment o extinció de les quals es produirà a curt termini. En cas contrari, es classifiquen com a no corrents.
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4.18. Transaccions amb vinculades
El Grup realitza totes les seves operacions vinculades a valors de mercat. Addicionalment, els preus de transferència es troben
suportats adequadament, per la qual cosa la Junta Directiva del Club considera que no hi ha riscos significatius per aquest aspecte
del qual puguin derivar-se passius de consideració en el futur.

5. Immobilitzat intangible esportiu
L’epígraf “Immobilitzat intangible esportiu” recull els drets d’adquisició de jugadors així com altres conceptes de naturalesa similar. El moviment produït en aquest epígraf del balanç consolidat en la temporada 2018/19 ha estat el següent:

01/07/2018

Milers d’euros
Sortides, Baixes o
Entrades i dotacions
Reduccions

30/06/2019

Cost:
Futbol
Bàsquet
Handbol
Hoquei i altres
Bestretes

687.907
3.500
1.920
555
5.866

322.430
1.120
110
76
400

(211.879)
(150)
(50)
(121)
(5.316)

798.458
4.470
1.980
510
950

Total cost

699.748

324.136

(217.516)

806.368

(243.437)
(1.574)
(875)
(482)

(143.801)
(1.280)
(358)
(89)

113.071
120
25
107

(274.167)
(2.734)
(1.208)
(464)

(246.368)

(145.528)

113.323

(278.573)

(2.500)

(26.311)

28.811

-

(2.500)
450.880

(26.311)
152.297

28.811
(75.382)

527.795

Amortització acumulada:
Futbol
Bàsquet
Handbol
Hoquei i altres
Total amortització acumulada
Deteriorament:
Futbol
Total deteriorament
Total net

Els drets d’adquisició de jugadors es consideren despesa en les pròximes temporades, sense considerar l’efecte de les provisions per
deteriorament, segons l’estimació següent:
Milers d’euros
30/06/2019
Temporada:
2019/2020

149.411

2020/2021

138.976

2021/2022
2022/2023 i següents

130.720
108.688

Total

527.795

Les altes més significatives de l’exercici corresponen a l’adquisició dels drets federatius de jugadors per import de 265.855
milers d’euros.
El 30 de juny del 2019 hi ha passius contingents derivats dels acords assolits amb clubs per adquirir els drets federatius de jugadors
que pertanyen a la primera plantilla, els quals estan subjectes al compliment d’una sèrie de condicions. La probabilitat d’ocurrència
depèn de fets incerts en el futur, sent l’import màxim a pagar sobre la base dels acords contractuals aplicables al tancament de
l’exercici anual acabat el 30 de juny del 2019 de 62 milions d’euros. Així mateix, hi ha acords amb clubs sobre els quals el Club té drets
de cobrament contingents en relació amb jugadors venuts o cedits per un import màxim de 19 milions d’euros.
Addicionalment, es mantenen drets preferents sobre determinats jugadors per un import de 950 milers d’euros. La Junta Directiva
i la direcció esportiva del Club consideren que no hi ha indicis de deteriorament dels drets preferencials esmentats.
Les baixes del present exercici corresponen, principalment, a la venda de jugadors que han generat un benefici de 98.526 milers
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d’euros registrats a l’epígraf “Resultats per alienacions i altres” del compte de pèrdues i guanys consolidat adjunt. Addicionalment,
durant aquest exercici, s’han rescindit els contractes de diversos jugadors que han comportat una pèrdua per un import de 210
milers d’euros.
Així mateix, l’epígraf “Resultat per alienacions i altres” del compte de pèrdues i guanys consolidat adjunt recull altres beneficis per
un import de 2.404 milers d’euros, bàsicament, generats en concepte dels cobraments rebuts per variables pel rendiment esportiu
pactat en diferents contractes de venda de drets federatius i pels traspassos a altres clubs de jugadors que van formar part del Club
en exercicis anteriors.
Amb posterioritat al 30 de juny del 2019 i amb anterioritat a la data de formulació dels presents comptes anuales consolidats, el Club
ha pagat la clàusula de rescissió del contracte laboral d’un jugador per un import de 120 milions d’euros.
La Junta Directiva del Club no té coneixement de situacions que requereixin el registre de deterioraments per un import significatiu
en data 30 de juny del 2019 addicionals als registrats en els comptes anuals consolidats adjunts.
La durada mitjana dels contractes laborals de la plantilla inscriptible a la Liga Nacional de Fútbol Profesional és de 5 anys.
El 30 de juny del 2019 hi ha elements del tot amortitzats per un import de 2.895 milers d’euros.
Els jugadors es contracten mitjançant contracte laboral acollit al Reial decret 1006/1985, de 26 de juny, pel qual es regula la relació
laboral especial dels esportistes professionals, en règim general.
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L’ingrés derivat de la cessió i formació de jugadors registrat a l’epígraf “Altres ingressos d’explotació” del compte de pèrdues i guanys
consolidat durant l’exercici 2018/19 ascendeix a 12.690 milers d’euros (Nota 18.2).

6. Immobilitzat intangible no esportiu
El moviment produït en aquest epígraf del balanç de situació consolidat a la temporada 2018/19 ha estat el següent:

Milers d’euros
01/07/2018
Cost:
Aplicacions informàtiques
Desenvolupament
Drets de traspàs
Immobilitzat en curs
Total cost
Amortització acumulada:
Aplicacions informàtiques
Desenvolupament
Drets de traspàs
Total amortització acumulada
Total net

Entrades i Dotacions

30/06/2019

27.705
16
27.721

6.330
508
894
156
7.888

34.035
508
894
172
35.609

(16.915)
(16.915)
10.806

(3.961)
(43)
(67)
(4.071)
3.817

(20.876)
(43)
(67)
(20.986)
14.623

Les altes de l’exercici 2018/19 corresponen, principalment, al dret de traspàs del lloguer de la botiga de passeig de Gràcia gestionada per
la societat dependent Barça Licensing & Merchandising, S.L.U., al desenvolupament de la nova pàgina web, al nou sistema de gravació
esportiva, millores del projecte COR i noves llicències de programes informàtics.
El 30 de juny del 2019 hi ha elements del tot amortitzats per un import de 12.242 milers d’euros.
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7.

Immobilitzat material
El moviment produït en aquest epígraf del balanç en la temporada 2018/19 ha estat el següent:

01/07/2018
Cost:
Estadis i pavellons
Altres terrenys i construccions
Instal·lacions tècniques i altre
immobilitzat material
Immobilitzat en curs i acomptes
Total cost
Amortització:
Estadis i pavellons
Altres terrenys i construccions
Instal·lacions tècniques i altre
immobilitzat material
Total amortització acumulada
Total net

Entrades i Dotacions

Milers d’euros
Sortides, Baixes o
Reduccions

Traspassos

30/06/2019

170.086
51.520

3.629
29

-

(336)
-

173.379
51.549

48.741
34.239

2.295
54.086

(780)

125
211

51.161
87.756

304.586

60.039

(780)

-

363.845

(99.850)
(13.765)

(5.626)
(959)

-

-

(105.476)
(14.724)

(34.399)

(3.685)

-

-

(38.084)

(148.014)
156.572

(10.270)
49.769

(780)

-

(158.284)
205.561

Les altes més significatives de l’exercici 2018/19 corresponen, principalment, a les obres de l’Espai Barça, al mobiliari i instal·lacions de
la botiga de Passeig de Gràcia, a la renovació dels camps núm. 2 i 3 de la Ciutat Esportiva, el canvi de gespa artificial als camps núm. 8 i
9 de la Ciutat Esportiva, les millores al pavelló d’handbol i obres a l’Estadi Johan Cruyff. En l’exercici 2018/19 s’han capitalitzat despeses
financeres per un import de 2.367 milers d’euros.
Amb data 5 d’abril del 2014 es va aprovar en referèndum la proposta d’Espai Barça, que va representar l’encàrrec a la Junta Directiva
d’executar el projecte del nou Camp Nou, nou Palau Blaugrana i nou Espai Barça. Durant l’exercici 2018/19, el Club ha formalitzat un préstec amb una entitat financera nord-americana per un import màxim de 90 milions d’euros per fer front a pagaments relatius a aquest
projecte (Nota 14.1). El 30 de juny del 2019 els costos acumulats incorreguts de l’Espai Barça són de 80.161 milers d’euros.
Durant l’exercici 2018/19 el Grup ha donat de baixa diversos actius, el valor net comptable dels quals ascendeixen a 780 milers d’euros i
ha registrat una pèrdua de 235 milers d’euros al compte de pèrdues i guanys consolidat.
El Grup disposa d’immobles el valor de cost dels quals per separat de la construcció i el terreny, el 30 de juny del 2019, és el següent:

Milers d’euros
30/06/2019
Terrenys
Construccions
Total

22.289
202.639
224.928

Dins el projecte d’adaptació dels recintes i instal·lacions esportives a les mesures de seguretat establertes en el Reglament de Prevenció
de la Violència, el Club, en temporades anteriors, va obtenir de la Liga Nacional de Fútbol Profesional el lliurament a títol gratuït d’elements d’immobilitzat material per un import d’11.081 milers d’euros. Aquests elements, que s’inclouen en l’apartat “Estadis i pavellons",
es mostren comptablement pel valor que resulta de les certificacions d’obres emeses per la Liga Nacional de Fútbol Profesional amb
contrapartida en el capítol de subvencions de capital (Nota 12.2).
La política del Grup és formalitzar pòlisses d’assegurances per cobrir els possibles riscos als quals es troben subjectes els diversos elements del seu immobilitzat material. La Junta Directiva del Club estima que els riscos significatius estan adequadament coberts.
El 30 de juny del 2019 hi ha elements del tot amortitzats per un import de 63.354 milers d’euros.
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8. Inversions immobiliàries
El moviment produït en aquest epígraf del balanç consolidat a la temporada 2018/19 ha estat el següent:

01/07/2018

Milers d’euros
Entrades i reversió
deterioraments

30/06/2019

Cost:
Terrenys L’Hospitalet de Llobregat (Can Rigalt)
Terrenys Viladecans
Altres terrenys
Total cost

37.236
18.744
682
56.662

-

37.236
18.744
682
56.662

Deteriorament:
Terrenys Viladecans
Terrenys L’Hospitalet de Llobregat (Can Rigalt)
Total deteriorament
Total net

(15.578)
(27.656)
(43.234)
13.428

(36)
224
188
188

(15.614)
(27.432)
(43.046)
13.616

Les inversions immobiliàries del Grup corresponen a terrenys amb els quals s’espera obtenir rendes futures de qualsevol naturalesa o
plusvàlues a través de la seva venda, sense que el compte de pèrdues i guanys consolidat del present exercici reculli cap ingrés derivat
d’aquests terrenys.

246

Can Rigalt
El Club és propietari de quatre terrenys situats al terme municipal de l’Hospitalet de Llobregat (Barcelona), amb una superfície aproximada de 30.783, 23.676, 3.578 i 2.533 metres quadrats respectivament. Les dues primeres finques estan adscrites a la “Modificació del PGM
Sector de Can Rigalt Àmbit Municipal" al nord de l’avinguda Collblanc, al barri de Pubilla Casas.
Al tancament de l’exercici 2018/19 la Junta Directiva del Club ha encarregat una actualització de la taxació dels terrenys a un tercer expert
independent. En aquesta taxació s’ha posat de manifest la necessitat de registrar una reversió del deteriorament per un import de 224
milers d’euros.
Viladecans
En la temporada 2007/08, el Club va adquirir uns terrenys en el terme municipal de Viladecans (Barcelona), amb una superfície de
278.544 metres quadrats i per un import de 18.744 milers d’euros.
Al tancament de l’exercici 2018/19 la Junta Directiva del Club ha encarregat una actualització de la taxació dels terrenys a un tercer expert
independent. En aquesta taxació s’ha posat de manifest la necessitat de registrar un deteriorament per un import de 36 milers d’euros.

9. Arrendaments
9.1. Arrendaments operatius on el Grup actua com a arrendador
En la seva posició d’arrendador, es registren ingressos per lloguers puntuals de les diferents instal·lacions de què disposa el Grup per
celebrar esdeveniments organitzats per tercers, com són ara concerts o altres. Els cobraments percebuts d’aquests esdeveniments
varien segons la negociació realitzada amb els organitzadors de cadascun. Al tancament de l’exercici el Grup no té contractats amb els
arrendataris quotes d’arrendament mínimes no cancel·lables significatives.

9.2. Arrendaments operatius on el Grup actua com a arrendatari
El Grup lloga locals, instal·lacions i equipaments diversos amb l’objectiu de realitzar activitats relacionades amb la seva activitat normal. El Grup no té contractades amb els arrendadors quotes d’arrendament mínimes no cancel·lables significatives. Addicionalment,
l’import de les despeses per arrendaments operatius de l’exercici no és significatiu.
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10. Actius financers
10.1. Inversions financeres a llarg termini
El saldo dels comptes de l’epígraf “Inversions financeres a llarg termini” el 30 de juny del 2019, és el següent:

Milers d’euros
30/06/2019
Crèdits a tercers

Altres actius
financers

Total

Crèdits a entitats esportives
Altres actius financers

92.233
-

9.256

92.233
9.256

Total

92.233

9.256

101.489

Categories

Crèdits a entitats esportives
L’epígraf “Crèdits a entitats esportives”, el 30 de juny del 2019 recull, principalment, els comptes a cobrar d’entitats esportives per
traspàs o cessió de jugadors amb el detall següent:
Milers d’euros
30/06/2019
Borussia Dortmund (Francisco Alcácer)
C.D. Leganés (José Arnaiz)
Everton, F.C (Lucas Digne)
Everton, F.C (Yerry Mina)
Everton, F.C (André Gomes)
C.A. Osasuna (Marc Cardona)
Valencia C.F. (Jasper Cillessen)
R.C. Celta de Vigo C.F. (Denis Suárez)
U.S. Sassuolo Calcio (Marlon Da Silva)
Santos, F.C (Gabriel Barbosa)
Real Betis Balompié (Marc Bartra)
Watford, F.C. (Gerard Deulofeu)
Total

11.009
1.667
3.341
9.736
14.340
1.000
28.500
9.675
6.000
2.900
151
3.914
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92.233

El detall per venciments de les partides que formen part de l’epígraf de “Crèdits a entitats esportives a llarg termini”, el 30 de juny
del 2019, és el següent:
Milers d’euros
Crèdits a entitats esportives a llarg termini
Total

2020/21

2021/22 i següents

Total

48.323
48.323

43.910
43.910

92.233
92.233

Altres actius financers
Els altres actius financers corresponen principalment a un préstec concedit el 26 d’octubre del 2016 per un import de 12.000 milers
d’euros, amb un termini d’amortització de 6 anys, amb amortitzacions trimestrals de 500 milers d’euros. El tipus d’interès és del
3%. A l’exercici acabat el 30 de juny del 2019 l’amortització del préstec ha estat de 2.000 milers d’euros i l’import total d’interessos
imputats al compte de pèrdues i guanys consolidat de 243 milers d’euros.

10.2. Empreses del grup, multigrup i associades
El detall de l’epígraf, el 30 de juny del 2019, és el següent:
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Milers d’euros
30/06/2019
Instruments de patrimoni

3.670

Crèdits a empreses (Nota 20.2)
Valor nominal
Deteriorament

3.103
8.724
(5.621)

Total

6.773

L’epígraf “Instruments de patrimoni” inclou, el 30 de juny del 2019, les participacions a les societats del grup FCBarcelona HK Limited i FCB North America LLC, no incloses en el perímetre de consolidació, atès que no tenen un interès significatiu, ni individualment
ni en el seu conjunt, per la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i dels resultats del Grup.
La informació més significativa relacionada amb els instruments de patrimoni corresponents a empreses del grup, multigrup i
associades és la següent:

Denominació / Domicili /
Activitat
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% Participació

Milers d'euros
Resultat
Explotació
Net

Resta de
Patrimoni

Total
Patrimoni

Valor en Llibres
Cost
Deteriorament

Directa

Indirecta

Capital

FCBarcelona HK Limited
(Hong Kong) (*)

100%

-

3.670

110

64

(2.686)

1.046

3.670

-

FCB North America LLC
(Estats Units d’Amèrica) (*)

100%

-

0,09

(1.265)

(1.351)

(4.120)

(5.471)

0,09

-

-

50%

3.660

(453)

(633)

-

3.027

-

-

3.670

-

Haikou Barça Missions
Hills (República de la
Xina) (*)
Total

(*) Xifres no auditades i convertides a tipus de canvi històric

Els resultats de les societats indicats en el quadre anterior corresponen en la seva totalitat a operacions continuades.
La participació en el patrimoni de FCBarcelona HK Limited no ha estat deteriorada, ja que d’acord amb el pla de negoci per als
pròxims anys, es preveu que aquesta societat generi fluxos d’efectiu positius.
L’epígraf “Crèdits a empreses” inclou, el 30 de juny del 2019, aportacions realitzades a les societats del grup FCBarcelona HK Limited
i FCB North America LLC per fer front a les seves necessitats de tresoreria per un import de 3.088 i 5.636 milers d’euros, respectivament. Els crèdits a FCB North America LLC estan deteriorats per un import de 5.621 milers d’euros.
Amb la informació disponible a la data de formulació d’aquests comptes anuals consolidats, el Club ha decidit registrar un deteriorament d’aquests crèdits per un import de 1.225 milers d’euros a la filial FCB North America LLC, i una reversió del deteriorament
dels crèdits de FCBarcelona HK Limited per un import de 2.665 milers d’euros registrats a l’epígraf “Deteriorament i resultat per
alienació d’instruments financers” del compte de pèrdues i guanys consolidat adjunt. La reversió del deteriorament dels crèdits a
FCBarcelona HK Limited es basa en el pla de negoci d’aquesta societat per als pròxims anys.
En compliment del que estableix la disposició addicional 18a de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària en relació
amb l’obligació d’informar sobre els béns i drets situats a l’estranger, s’informa que empleats del Club, residents fiscals en territori
espanyol, estan autoritzats a operar amb comptes bancaris situats a l’estranger, titularitat de filials estrangeres.
A continuació s’indiquen en un quadre resum aquests comptes:

Nombre
de comptes

Tipus
de compte

Any
d’obertura

Entitat
bancària

País

Filial
titular

2
1
2
1

Compte corrent
Compte corrent
Compte estalvi
Imposició a termini

2016
2013
2013
2013

Citibank
HSBC
HSBC
HSBC

Estats Units
Hong Kong
Hong Kong
Hong Kong

FCB North America LLC
FC Barcelona HK Limited
FC Barcelona HK Limited
FC Barcelona HK Limited
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10.3. Deutors comercials i altres comptes a cobrar
El detall de l’epígraf, el 30 de juny del 2019, és el següent:
Milers d’euros
30/06/2019
Deutors comercials no corrents (Nota 14.3)
Abonats i socis per quotes
Clients, empreses del Grup (Nota 20.2)
Entitats esportives, deutores
Deutors diversos
Personal esportiu (Nota 14.3)
Personal no esportiu
Bestretes a proveïdors / creditors
Actius per impost corrent (Nota 15.1)
Altres crèdits amb les Administracions Públiques (Nota 15.1)
Deutors comercials corrents

64.233
175
574
85.915
73.353
67.922
265
163
2.678
2.162
233.207

Total

297.440

Entitats esportives, deutores
El 30 de juny del 2019, en el capítol “Entitats esportives, deutores” hi ha registrats comptes que cal cobrar d’entitats esportives pel
traspàs o cessió de jugadors i altres segons el detall següent:
Milers d’euros
30/06/2019
Comptes per cobrar a la "Liga Nacional de Fútbol Profesional"
Comptes per cobrar d’entitats esportives pel traspàs o cessió de jugadors i altres:
Futbol:
Real Betis Balompié (Marc Bartra)
Girona F.C. (Marc Muniesa)
Watford Football Club (Gerard Deulofeu)
Sevilla F.C. (Manuel Agudo)
Sevilla F.C. (Aleix Vidal)
Borussia Dortmund (Francisco Alcácer)
Everton F.C. (Yerry Mina)
Everton F.C. (Lucas Digne)
Everton F.C. (André Gomes)
C.D. Leganés (José Arnaiz)
U.S. Sassuolo Calcio (Marlon Da Silva)
C.A. Boston River (Ronald Araújo)
C.A. Osasuna (Marc Cardona)
Valencia C.F. (Jasper Cillessen)
R.C. Celta de Vigo (Denis Suárez)
Juventus F.C. (Pablo Moreno)
R.C. Deportivo A Coruña (Adrián Ortolà)
U.D. Las Palmas (Iñigo Ruiz de Galarreta)
A.S. Mónaco F.C. (Keita Balde)
F.C. Internazionale de Milano (Keita Balde)

7.540

Altres seccions
Total comptes per cobrar d’entitats esportives
Altres federacions i associacions

182
97
4.416
22
3.000
11.009
9.750
6.683
9.560
1.667
3.000
2.500
2.025
13.850
5.934
500
309
200
113
6
74.823
482
75.305
3.070

Total

85.915
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Deutors diversos
El 30 de juny del 2019, el detall del capítol “Deutors diversos” és el següent:
Milers d’euros
30/06/2019
Contractes d’exclusiva i patrocinadors
Comptes a cobrar per retransmissions televisives i programes esportius
Altres
Altres

46.649
7.540
19.164
73.353

En l’epígraf “Altres” s’inclouen 11.630 milers d’euros de saldos de clients de la societat dependent Barça Licensing & Merchandising, S.L.U.
Les correccions valoratives per deteriorament registrades el 30 de juny del 2019 a l’epígraf “Deutors diversos” del balanç consolidat
adjunt són de 5.885 milers d’euros. Al compte de pèrdues i guanys consolidat adjunt d’aquest exercici s’han registrat despeses per
deteriorament per un import de 1.450 milers d’euros.

10.4. Informació sobre la naturalesa i el nivell de risc dels instruments financers
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La gestió dels riscos financers del Grup està centralitzada en la Direcció Financera i la Junta Directiva del Club, la qual té establerts
els mecanismes necessaris per controlar l’exposició a les variacions en els tipus d’interès i els tipus de canvi, així com als riscos de
crèdit i liquiditat. Tot seguit s’indiquen els principals riscos financers que impacten al Grup:
1. Risc de crèdit
Amb caràcter general el Grup manté la seva tresoreria i actius líquids equivalents en entitats financeres d’elevat nivell creditici. El
Grup realitza una anàlisi individualitzada dels seus deutors, fet que redueix el risc de crèdit.
2. Risc de liquiditat
Per tal d’assegurar la liquiditat i poder atendre tots els compromisos de pagament que es deriven de la seva activitat, el Grup disposa
de la tresoreria i altres actius líquids equivalents que mostra el seu balanç consolidat, així com també de les línies creditícies i de
finançament que es detallen a la Nota 14.
3. Risc de mercat (inclou tipus d’interès i tipus de canvi)
Tant la tresoreria com el deute financer del Grup estan exposats al risc de tipus d’interès, el qual podria tenir un efecte advers en els
resultats financers i en els fluxos de caixa. La Junta Directiva del Club estima que el risc no hauria de tenir un impacte significatiu en
aquests comptes anuals consolidats.
Les operacions amb moneda estrangera estan exposades al risc de tipus de canvi i s’ha ajustat el valor dels passius monetaris aplicant el tipus de canvi vigent el 30 de juny del 2019, i s’ha imputat a l’epígraf “Diferències de canvi” del compte de pèrdues i guanys
consolidat el resultat derivat d’aquesta valoració.

11. Existències
Les existències corresponen als productes que comercialitza la societat dependent Barça Licensing & Merchandising, S.L.U.
Els moviments de les correccions valoratives per deteriorament són els següents:
Milers d’euros
30/06/2019
Saldo inicial
Correccions valoratives
Saldo final

792
792

Les correccions valoratives per deteriorament corresponen fonamentalment a l’ajust del valor de les existències al seu valor net realitzable.
El Grup té contractades pòlisses d’assegurances que garanteixen la recuperabilitat del valor net comptable de les existències.

MEMÒRIA FC BARCELONA

BALANÇ ECONÒMIC

12. Patrimoni net
El 30 de juny del 2019, el fons social del Grup és positiu per un import de 127.832 milers d’euros.

12.1. Patrimoni net a efectes de la Llei de l’esport
La Llei de l’esport, de 15 d’octubre del 1990, estableix que els clubs que participin en competicions esportives de caràcter professional han d’adoptar la forma de societat anònima esportiva. Com a excepció a aquesta norma, s’estableix que els clubs que participin
en competicions oficials de caràcter professional en la modalitat de futbol i que segons les auditories realitzades per l’LFP hagin
obtingut des de l’exercici 1985/86 un saldo patrimonial net positiu, poden mantenir l’actual estructura jurídica, condició que es
compleix en el cas del Futbol Club Barcelona. En aquest cas, la dita Llei fixa que la Junta Directiva del Club haurà de presentar un
aval del 15% del pressupost de despeses del Club.
En aplicació de la normativa establerta pel Reial decret 1251/1999 de 16 de juliol, la Junta Directiva actual del Club no està obligada a
presentar l’aval esmentat, atès que els resultats econòmics positius acumulats durant la seva gestió superen el 15% del pressupost
de despeses per a aquesta temporada.

12.2. Subvencions
La informació sobre les subvencions rebudes pel Grup, les quals formen part del patrimoni net consolidat, així com els resultats
imputables al compte de pèrdues i guanys consolidat procedents de les mateixes, és la següent:

Milers d’euros (*)
Traspàs a
Resultats

01/07/2018

Efecte Fiscal
(Nota 15.3)

30/06/2019

Organisme

Àmbit

Generalitat de Catalunya
"Liga Nacional de Fútbol Profesional" (Nota 7)
Obres d’art

Públic
Privat
Privat

112
1.794
598

(6)
(102)
-

1
26
-

107
1.718
598

Total

2.504

(108)

27

2.423

(*) Imports nets de l’efecte impositiu
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El 30 de juny del 2019 el Grup havia complert tots els requisits necessaris per percebre les subvencions detallades anteriorment.

13. Provisions i contingències
13.1. Provisions a llarg termini
El detall de les provisions a llarg termini del balanç consolidat al 30 de juny del 2019, així com els principals moviments registrats durant
l’exercici, és el següent:
Milers d’euros
Provisions a llarg termini

01/07/2018

Dotacions

Traspassos

30/06/2019

Provisió per a impostos (Nota 15.7)
Provisió per a altres responsabilitats

14.295
1.913

-

-

14.295
1.913

Total

16.208

-

-

16.208

Cancel·lació

Traspassos

13.2. Provisions a curt termini
El 30 de juny del 2019, el detall i moviment de les provisions a curt termini és el següent:
Milers d’euros
Provisions a curt termini

Dotacions

Aplicacions

Provisió per a impostos (Nota 15.7)

01/07/2018
874

3.234

(656)

(218)

-

30/06/2019
3.234

Total

874

3.234

(656)

(218)

-

3.234

MEMÒRIA FC BARCELONA

BALANÇ ECONÒMIC
El saldo d’aquest capítol del balanç consolidat al 30 de juny del 2019 es compon per una provisió per a futures responsabilitats
fiscals.
Els membres de la Junta Directiva del Club, així com els seus assessors, consideren que no es derivaran riscos significatius addicionals als que es troben registrats en aquests comptes anuals consolidats.

13.3. Contingències
Tot seguit es detallen les contingències del Grup el 30 de juny del 2019:
-- Durant l’exercici 2015 es van obrir diligències prèvies al jutjat central d’instrucció número 5 de l’Audiència Nacional derivat de la
querella formulada per DIS-Esportes i Organização d’Esdeveniments LTDA contra el Club i altres membres. La querella es fonamentava en els suposats delictes per simulació contractual amb origen en els contractes signats pel Club en la contractació del
jugador Neymar da Silva Santos Jr. Mitjançant l’Acte de 8 de juliol del 2016, el Jutjat Central d’Instrucció núm. 5 de l’Audiència
Nacional, dicta el sobreseïment provisional de la causa, posteriorment, en data 23 de setembre del 2016 la sala penal de l’Audiència Nacional acorda continuar les actuacions. Finalment, amb data 3 de novembre del 2016, el Jutjat Central d’Instrucció núm.
5 de l’Audiència Nacional dicta Acte d’obertura de judici oral contra el Club i altres persones físiques per haver comès dos delictes
de corrupció entre particulars i estafa impròpia. La Junta Directiva i els assessors legals del Club consideren que el risc derivat del
futur judici és baix; per tant, el Grup no manté cap provisió registrada a la data de tancament dels comptes anuals consolidats
per aquest concepte.
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-- Amb data 2 d’octubre del 2013, la societat MCM Publicitat S.L. va interposar una demanda contra el Club exercitant acció civil de
resolució de contracte i reclamació econòmica de 99 milions d’euros en concepte de danys i perjudicis per suposat incompliment
del contracte, pel qual el Club cedia a MCM Publicitat, S.L. el dret d’explotació comercial —mitjançant inserció de publicitat— de
la façana de la Masia, a la Ciutat Esportiva de Sant Joan Despí (Barcelona). Amb data 8 de gener del 2014 el Club va sol·licitar la
desestimació de la demanda, considerant que en cap moment hi ha incompliment de contracte. Al març del 2015 se celebra el
judici, i al maig d’aquest mateix any s’obté sentència que desestima íntegrament la demanda de MCM. El 12 de juny del 2015
és notificat al Club el recurs d’apel·lació interposat per MCM Publicitat S.L. davant l’Audiència Provincial, recurs pel qual el Club
presenta escrit de contestació. Amb data 30 de juny del 2017 l’Audiència Provincial de Barcelona desestima íntegrament el recurs
de MCM, i contra aquesta sentència, MCM interposa el 30 d’octubre del 2017, recurs de cassació per infracció processal, a l’admissió formula oposició al Club el 19 de desembre del 2017. Les actuacions es troben pendents d’admissió pel Tribunal Suprem.
La Junta Directiva i els assessors legals del Club consideren que, en el cas que es formulés recurs de cassació contra la sentència
comentada, el risc que en aquesta instància es modifiqui la sentència desestimatòria és remot.
-- Al novembre del 2009, la Comissió Europea va rebre una denúncia sobre un possible tracte preferent en relació amb l’impost de
societats a quatre clubs esportius espanyols: Reial Madrid CF, Athletic Club Bilbao, Club Atlètic Osasuna i FC Barcelona, en relació
amb les societats anònimes esportives.
En una Decisió del 2016, la Comissió Europea va declarar que Espanya havia establert il·legalment un ajut en forma de privilegi
fiscal en l’impost de societats en favor dels quatre clubs de futbol professional esmentats. Segons la Comissió Europea, aquest
règim no era compatible amb el mercat interior, per la qual cosa va ordenar a Espanya que el suprimís i que recuperés amb caràcter immediat i efectiu dels beneficiaris l’import de l’ajut atorgat. El Futbol Club Barcelona i l’Athletic Club van recórrer contra la
Decisió de la Comissió Europea davant el Tribunal General de la Unió Europea. El 26 de febrer del 2019, el Tribunal General de la
Unió Europea, mitjançant sentència dictada en l’assumpte T-865/16 del Club / Comissió, anul·la la Decisió de la Comissió Europea,
per la qual cosa s’ha estimat el recurs a favor de Club.
Contra la resolució del Tribunal General es pot interposar recurs de cassació davant del Tribunal de Justícia, limitat a les qüestions de Dret, en un termini de dos mesos. La Junta Directiva i els assessors legals del Club consideren que el risc d’una resolució
negativa d’un possible recurs de cassació és baix i per tant, el Grup no manté cap provisió registrada per aquest concepte.
-- L’11 d’agost del 2017, el Club demanda a l’exjugador Neymar Jr davant el Jutjat Social 15 de Barcelona, per incompliment de
contracte. Al seu torn, l’exjugador Neymar Jr. demanda el Club davant el Jutjat Social 32 de Barcelona, i l’objecte de la demanda
és una reclamació de quantitat basada en l’apartat 4.1.1 del contracte signat entre el Club i el jugador de l’1 de juliol del 2016. La
Junta Directiva i els assessors legals del Club consideren que el risc derivat del futur judici és baix, en la mesura que el Club ha
reclamat la totalitat del bonus signat pel jugador, i el jugador ha reclamat la part del bonus no pagat, i per tant, la posició del Club
relativa a la necessitat de determinar l’obligació de pagament de la part proporcional del bonus corresponent a les temporades
disputades pel demandat / demandant, és la que es considera més plausible de ser decretada pel Jutjat, fet que generaria un
saldo favorable per al Club.
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14. Passius financers
El detall dels passius financers el 30 de juny del 2019 és el següent:
Milers d’euros
30/06/2019
Categories
Dèbits i partides a pagar:
Deutes a llarg termini
Llarg termini
Dèbits i partides a pagar:
Deutes a curt termini
Creditors comercials i altres comptes a pagar
Curt termini
Total instruments financers

Deutes
amb entitats de
crèdit

Obligacions i
altres valors
negociables

Deutes
amb personal
esportiu

Altres

Total

61.488
61.488

197.385
197.385

70.503
70.503

182.361
182.361

511.737
511.737

10.792
10.792
72.280

1.143
1.143
198.528

160.875
160.875
231.378

9
332.759
332.768
515.129

11.944
493.634
505.578
1.017.315

14.1. Deutes a llarg termini
El detall per venciments de les partides que formen part dels epígrafs de “Deutes a llarg termini” és el següent:
Milers d’euros
Llarg termini

Obligacions i altres valors negociables
Deutes amb entitats de crèdit
Deutes amb entitats esportives (Nota 14.3)
Altres passius a llarg termini:
Indemnitzacions per finalització de contracte
Altres
Total

2023/24
i següents

Total

4.181
26.361

197.385
-

197.385
61.488
181.287

3.234
33.776

62
1.074
198.521

70.503
1.074
511.737

2020/21

2021/22

2022/23

48.120
77.588

9.187
77.338

47.543
173.251

19.664
106.189

Obligacions i altres valors negociables
El 28 d’agost del 2018, el Club va emetre “Senior Notes” per un import de 90 milions d’euros, amb venciment el 28 d’agost del
2023, que meriten un tipus d’interès fix inferior al 2%. Aquestes “Senior Notes” van ser adquirides per una entitat asseguradora
nord-americana. El 30 de juny del 2019 el cost amortitzat pel qual està resgistrat l’esmentat deute ascendeix a 89 milions d’euros.
També, el passat 28 d’agost del 2018, el Club va fer una segona emissió de “Senior Notes” per un import de 50 milions d’euros, amb
venciment el 28 d’agost del 2023 que merita igualment un tipus d’interès fix inferior al 2% anual, i que va ser adquirida per una
altra asseguradora nord-americana. El 30 de juny del 2019 el cost amortitzat pel qual està registrat l’esmentat deute ascendeix a
49 milions d’euros.
Addicionalment, el 16 de maig del 2019, el Club va fer una tercera emissió de “Senior Notes” per un import de 30 milions d’euros,
amb venciment el 23 de maig del 2024 que merita un tipus d’interès fix inferior al 2,50% anual, i que va ser adquirida per una
asseguradora francesa. El 30 de juny del 2019 el cost amortitzat pel qual està resgistrat l’esmentat deute ascendeix a 29,5 milions
d’euros.
Igualment, el 16 de maig del 2019, el Club va fer una quarta emissió de “Senior Notes” per import de 30 milions d’euros, amb
venciment el 23 de maig del 2024 que merita un tipus d’interès fix inferior al 2,50% anual, i que va ser adquirida per una empresa
francesa de gestió d’actius. A 30 de juny del 2019 el cost amortitzat pel qual està registrat l’esmentat deute ascendeix a 29,5 milions
d’euros.
Deutes amb entitats de crèdit
El Club va signar l’1 de juny del 2017 un préstec per un valor de 20 milions d’euros, per un termini de 6 anys amb venciment l’1 de juny
del 2023, amb amortitzacions trimestrals i 1 any de carència, referenciat a l’Euribor a 12 mesos més un diferencial. El 30 de juny del
2019 l’import pendent de pagament ascendeix a 16 milions d’euros, dels quals 12 milions d’euros tenen venciment a llarg termini.
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El 16 d’agost del 2018, una entitat financera nord-americana va concedir un préstec al Club per un import de 90 milions d’euros
per finançar la primera fase de la construcció del desenvolupament de l’Espai Barça. El venciment del mateix és el 16 d’agost del
2020. Aquest préstec merita un tipus d’interès referenciat a l’Euribor més un diferencial, i el 30 de juny del 2019 s’ha disposat de 40
milions d’euros.
El Club va signar el 20 de maig del 2019 un préstec per un valor de 15 milions d’euros, per un termini de 3 anys amb venciment el 20
de juny del 2022, amb amortitzacions trimestrals referenciat a l’Euribor a 12 mesos més un diferencial. El 30 de juny del 2019 l’import
pendent de pagament ascendeix a 15 milions d’euros, dels quals 10 milions d’euros tenen venciment a llarg termini.
Tant els préstecs (excepte el signat el 20 de maig del 2019) com les emissions de deute “Senior Notes” comporten el compliment
d’una sèrie de ràtios semestrals i anuals calculades sobre la base dels estats financers consolidats del Club. A la data de formulació
d’aquests comptes anuals consolidats, el Club ha complert totes les condicions derivades dels contractes esmentats i es preveu
complir-les en l’exercici 2019/20.

14.2. Deutes a curt termini
El detall dels comptes de l’epígraf “Deutes a curt termini” el 30 de juny del 2019 és el següent:

Milers d’euros
30/06/2019
Obligacions i altres valors negociables (interessos pendents de pagament)
Deutes amb entitats de crèdit
Altres passius financers
Total
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1.143
10.792
9
11.944

Deutes amb entitats de crèdit
El detall de l’epígraf de “Deutes amb entitats de crèdit” el 30 de juny del 2019 és el següent:
Milers d’euros
30/06/2019

Préstecs a curt termini amb entitats de crèdit
Deutes per operacions de confirming
Interessos pendents de pagament i altres
Total

Valor nominal

Cost amortitzat

9.377
1.323
92
10.792

9.377
1.323
92
10.792

Pòlisses de crèdit
El Grup té concedides pòlisses de crèdit el 30 de juny del 2019 amb els límits següents:

Milers d’euros
30 de juny del 2019

Límit

Import no disposat

128.883

128.883

Import disposat
-

Durant l’exercici 2018/19 el Club ha cancel·lat una pòlissa de crèdit i n’ha formalitzat una de nova. Les pòlisses de crèdit tenen actualment un venciment entre setembre del 2019 i desembre del 2021 i en la seva majoria estan referenciades a l’Euribor més un
diferencial de mercat. La concessió d’aquestes pòlisses és sense garanties.
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14.3. Creditors comercials i altres comptes a pagar
El detall dels comptes inclosos en aquest epígraf el 30 de juny del 2019 és el següent:
Milers d’euros
30/06/2019
Proveïdors
Proveïdors, empreses del grup (Nota 20.2)
Creditors diversos
Creditors, empreses vinculades (Nota 20.2)
Deutes amb entitats esportives
Personal esportiu
Personal no esportiu
Altres deutes amb les Administracions Públiques (Nota 15.1)
Bestretes de clients

106.271
307
25.609
3.523
79.455
160.875
3.116
113.870
608

Total

493.634

Deutes amb entitats esportives
El detall dels deutes amb entitats esportives, els quals s’han generat principalment en el moment que el Club ha adquirit drets
federatius de jugadors, el 30 de juny del 2019, és el següent:

Milers d’euros
Curt termini

Llarg termini
(Nota 14.1)

Clubs de futbol:
FC Bayern München AG (Arturo Vidal)
Bayer 04 Leverkusen (Arturo Vidal)
FC Girondins de Bordeaux (Malcom Oliveira)
Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense (Arthur Melo)
K.A.S. Eupen (Moussa Wagué)
Club Atlético Mineiro (Emerson)
Real Valladolid, C.F. (José Arnaiz)
Valencia C.F. (Neto)
Liverpool Football Club (Coutinho)*
A.F.C. Ajax (Frenkie De Jong)
Altres

10.925
143
10.114
7.732
1.986
6.170
250
11.960
27.936
2.239

20.227
20.250
6.000
250
19.500
66.667
48.616
(223)

Total deutes amb entitats esportives

79.455

181.287

* El Liverpool Football Club ha factoritzat amb una entitat financera el seu dret de cobrament.

Personal
El detall dels saldos a curt i llarg termini amb el personal esportiu és el següent:
Milers d’euros
30/06/2019
Saldos deutors
(Nota 10.3)

Saldos creditors

Llarg termini
Jugadors del primer equip
Jugadors d’altres seccions
Total llarg termini

61.389
2.844
64.233

67.770
2.733
70.503

Curt termini
Jugadors del primer equip
Jugadors d’altres seccions
Total curt termini
Total

64.622
3.300
67.922
132.155

157.097
3.778
160.875
231.378
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A principis del mes de juliol del 2019 s’han pagat les remuneracions pendents de pagament del personal esportiu més significatives.
Els saldos deutors a llarg termini i curt termini inclouen, principalment, les primes de fitxatge pels imports pendents de meritar per
un import de 64.233 i 67.922 milers d’euros respectivament. Les altes de l’exercici han estat de 44.780 milers d’euros, mentre que les
baixes han estat de 10.446 milers de euros.
Addicionalment, han estat traspassats a l’epígraf “Despeses de personal” i “Serveis exteriors” els imports meritats per l’esmentat
concepte per imports de 62.124 i 6.232 milers d’euros, respectivament.

14.4. Informació sobre el període mitjà de pagament als proveïdors
A continuació es detalla la informació requerida per la Disposició addicional tercera de la Llei 15/2010, de 5 de juliol (modificada
a través de la Disposició final segona de la Llei 31/2014, de 3 de desembre) preparada d’acord amb la Resolució de l’ICAC de 29 de
gener del 2016, sobre la informació a incorporar als estats financers en relació amb el període mitjà de pagament a proveïdors en
operacions comercials.
30/06/2019
Dies
Període mitjà de pagament a proveïdors
Ràtio d’operacions pagades
Ràtio d’operacions pendents de pagament
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Total pagaments realitzats
Total pagament pendents

73
73
91
Milers d’euros
233.737
14.621

Conforme a la Resolució de l’ICAC, per calcular el període mitjà de pagament a proveïdors s’han tingut en compte les operacions
comercials corresponents a l’entrega de béns o prestacions de serveis meritats des de la data d’entrada en vigor de la Llei 31/2014,
de 3 de desembre.
Es consideren proveïdors, als exclusius efectes de donar la informació prevista en aquesta Resolució, els creditors comercials per
deutes de subministraments de béns o serveis, inclosos en la partida Proveïdors del passiu corrent del balanç de situació consolidat.
S’entén per “Període mitjà de pagament a proveïdors” el termini que transcorre des de l’entrega dels béns o la prestació de serveis
a càrrec del proveïdor i el pagament material de l’operació.
Els saldos amb entitats esportives i amb proveïdors d’immobilitzat es liquiden segons els acords entre les parts, i poden superar el
termini establert legalment per les operacions comercials.

15. Administracions Públiques i situació fiscal
15.1. Saldos corrents amb les Administracions Públiques
La composició dels saldos corrents amb les administracions públiques el 30 de juny del 2019 és la següent:
Saldos deutors:
Hisenda pública deutora per l’IVA
Hisenda pública deutora per Impost sobre Societats
Total

Saldos creditors:
Hisenda pública creditora per l’IRPF corrent
Organismes de la Seguretat Social creditors
Hisenda pública creditora per l’IVA
Hisenda pública creditora per altres conceptes
Total
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Milers d’euros
30/06/2019
2.162
2.678
4.840
Milers d’euros
30/06/2019
101.913
1.668
9.054
1.235
113.870
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15.2. Conciliació entre el resultat comptable i la base imposable fiscal
La conciliació entre el resultat comptable i la base imposable de l’Impost sobre Societats consolidat és la següent:

Milers d’euros
Augments

Disminucions

Total
3.556

Resultat comptable abans d’impostos
Diferències permanents:
Deducció doble imposició internacional
Multes, sancions, donatius i liberalitats
Altres
Diferències temporals:
Provisió de riscos i despeses
Provisió per insolvències
Amortització fiscalment no deduïble
Compensació de bases imposables negatives

2.060
622
1.259

(2.665)

2.060
622
(1.406)

55.330
998
-

(51.159)
(2.881)
(48)

4.171
998
(2.881)
(48)

Base imposable fiscal consolidada

60.269

(56.753)

7.072

Les principals diferències entre la base imposable de l’impost sobre beneficis i el resultat comptable corresponen a les provisions
registrades durant aquest exercici, així com a la regularització de determinades despeses considerades fiscalment no deduïbles
en exercicis anteriors.
Per als períodes impositius iniciats a partir dels exercicis 2013 i 2014, l’amortització comptable de l’immobilitzat material, intangible
i de les inversions immobiliàries eren deduïbles amb un límit del 70% de la que hagués estat fiscalment deduïble de no aplicar
aquest percentatge, d’acord amb el que disposa l’article 7 de la Llei 16/2012. L’amortització comptable que no resultés fiscalment
deduïble en virtut del que disposa aquesta Llei es dedueix de forma lineal durant un termini de 10 anys o opcionalment durant la
vida útil de l’element patrimonial a partir del primer període impositiu que s’iniciï dins de l’any 2015. La reversió de l’amortització
fiscalment no deduïble de l’exercici anual acabat el 30 de juny del 2019 ascendeix a 2.881 milers d’euros.
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15.3. Impostos reconeguts en el patrimoni net
El detall dels impostos reconeguts directament en el patrimoni net el 30 de juny del 2019 són els següents:
Milers d’euros
Augments

Disminucions

Total

Per impost diferit:
Amb origen a l’exercici
Subvencions (Nota 12.2)

27

-

27

Total impost reconegut directament en el patrimoni en l’exercici

27

-

27

15.4. Conciliació entre el resultat comptable i la despesa (ingrés) per Impost sobre Societats
La conciliació entre el resultat comptable i la despesa (ingrés) per Impost sobre Societats és la següent:

Milers d’euros
30/06/2019
Resultat comptable abans d’impostos
Diferències permanents
Total Base
Tipus impositiu
Quota
Deduccions aplicades
Altres regularitzacions
Regularització deduccions i bases imposables negatives
Total despesa / (ingrés) per impost reconegut en el compte de pèrdues i guanys consolidat

3.556
1.276
4.832
25%
1.208
(930)
(717)
(532)
(971)
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L’epígraf “Altres regularitzacions” correspon principalment a l’aflorament, després de sentència judicial, de bases imposables negatives pendents de compensació per un import de 2.445 milers d’euros corresponents als exercicis econòmics 2002/03 i 2003/04,
que van ser compensades en la declaració de l’Impost sobre Societats de l’exercici 2017/18.

15.5. Desglossament de la despesa (ingrés) per Impost sobre Societats
El desglossament de la despesa (ingrés) per Impost sobre Societats consolidat és el següent:

Milers d’euros
30/06/2019
Impost corrent
Impost diferit
Regularizació impost corrent exercici anterior
Total despesa / (ingrés) per impost consolidat

840
(1.474)
(337)
(971)

Tal i com s’indica a la Nota 4.8, des de l’exercici 2018/19 el Club tributa per l’Impost sobre Societats en règim de consolidació fiscal
juntament amb la seva societat dependent Barça Licensing & Merchandising, S.L.U., sent el Club l’entitat capçalera del grup fiscal
consolidat. El càlcul de l’Impost sobre Societats a cobrar el 30 de juny del 2019 és el següent:
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Milers d’euros
Base imposable Futbol Club Barcelona
Base imposable Barça Licensing & Merchandising, S.L.U.
Compensació bases imposables negatives Barça Licensing & Merchandising, S.L.U.
Base imposable consolidada
Quota a pagar (25%)
Deduccions Futbol Club Barcelona
Deduccions Barça Licensing & Merchandising, S.L.U.
Pagaments a compte Futbol Club Barcelona
Pagaments a compte Barça Licensing & Merchandising, S.L.U.
Hisenda pública deutora per Impost de Societats

3.963
3.155
(47)
7.071
1.768
(922)
(6)
(2.269)
(1.249)
(2.678)

15.6. Actius i passius per impost diferit
El detall dels saldos d’aquests comptes al tancament de l’exercici 2018/19 és el següent:

Descripció
Subvencions
Crèdits per pèrdues a compensar
Diferències temporàries
Deduccions pendents d’aplicar

Milers d’euros
Actius per impost diferit
Passius per impost diferit
Import

Efecte impositiu

Import

1.868
86.740
88.868

467
21.685
65
22.217

2.432
2.432

Efecte impositiu
608
608

Les bases imposables negatives pendents de compensar per un import de 1.868 milers d’euros corresponen als exercicis 2009/10
(1.518 milers d’euros) i 2010/11 (350 milers d’euros). Amb efectes per als períodes impositius que s’iniciïn a partir de l’1 de gener del
2015, va ser aprovada per la Llei 27/2014, de 27 de novembre, la desaparició del límit temporal en el termini de compensació de
bases imposables negatives.
Els actius per impost diferit indicats anteriorment han estat registrats al balanç consolidat pel fet que Junta Directiva del Club va
considerar que, d’acord amb la millor estimació dels resultats futurs del grup fiscal del qual el Club és l’entitat capçalera, que inclou
determinades actuacions de planificació fiscal, és probable que aquests actius siguin recuperats.
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15.7. Exercicis pendents de comprovació i actuacions inspectores
Amb data 18 de febrer del 2016, el Club va rebre notificació per part de l’Agència Tributària de l’inici d’actuacions de comprovació i
inspecció relatives als següents impostos i períodes:
a. Impost sobre Societats de les temporades 2011/12, 2012/13 i 2013/14.
b. Impost sobre el Valor Afegit del període comprès entre gener 2012 i desembre 2014.
c. Retencions / Ingressos a compte del capital mobiliari del període comprès entre gener 2012 i desembre 2014.
d. Retencions / Ingressos a compte de rendiments del treball / professional del període comprès entre gener 2012 i desembre 2014.
e. Retencions / Ingressos a compte d’arrendaments immobiliaris del període comprès entre gener 2012 i desembre 2014.
f. Retencions a compte d’imposició a no residents del període comprès entre gener 2012 i desembre 2014.
En data 17 de novembre de 2016 s’amplia l’extensió de les actuacions inspectores als períodes següents:
a. Impost sobre Societats de la temporada 2014/2015.
b. Impost sobre el Valor Afegit del període comprès entre gener 2015 i juny 2015.
c. Retencions a compte d’imposició a no residents del període comprès entre gener 2015 i juny 2015.
d. Retencions / Ingressos a compte de rendiments del treball / professional del període comprès entre gener 2015 i juny 2015.
Les actuacions inspectores van ser de caràcter general d’acord amb el que disposa l’article 148 de la Llei general tributària i amb
l’article 178 del Reglament general de les Actuacions Tributàries, i es van tancar, amb data 4 de maig del 2018, amb notificacions
d’actes de conformitat per quotes en l’Impost de Societats, Impost sobre el Valor Afegit, retencions d’IRPF i retencions de no residents per un import de 10.288 milers d’euros, interessos de demora per import de 2.383 milers d’euros i sancions per 800 milers
d’euros. Aquestes actes en conformitat van ser provisionades el 30 de juny de 2018, i van ser pagades al juliol i agost del 2018.
Tanmateix, a l’octubre del 2018 s’ha pagat la sanció corresponent a les actes de conformitat de l’Impost de Societats per import de
656 milers d’euros (Nota 13.2).
Amb data 29 de juny del 2018 es van notificar acords de liquidació derivats d’actes de disconformitat en relació amb els impostos
esmentats anteriorment, per un import de 13.496 milers d’euros i interessos de demora de 3.298 milers d’euros. El Club va presentar
el juliol del 2018 reclamacions economicoadministratives davant el Tribunal Econòmic Administratiu Central contra els esmentats
acords de liquidació. Tanmateix, el gener del 2019 es van presentar reclamacions economicoadministratives davant el Tribunal
Econòmic Administratiu Central contra els actes administratius sancionadors derivats d’aquesta inspecció per un import de 16.481
milers d’euros, rebuts el mateix mes de gener del 2019.
La Junta Directiva del Club, conjuntament amb els seus assessors fiscals, consideren que amb la provisió registrada el 30 de juny
del 2019 a l’epígraf “Provisions a llarg termini” del balanç de situació consolidat n’hi ha prou per fer front als passius que es puguin
derivar de les actes de disconformitat (Nota 13).
Segons estableix la legislació vigent, els impostos no poden considerar-se definitivament liquidats fins que les declaracions presentades hagin estat inspeccionades per les autoritats fiscals o hagi vençut el termini de prescripció de quatre anys. Al tancament
dels comptes anuals consolidats acabats el 30 de juny del 2019, el Club té oberts a inspecció els següents impostos i períodes (Barça
Licensing & Merchandising, S.L.U. té oberts a inspecció tots els impostos des de la seva constitució):
i. Impost sobre Societats dels exercicis 2015/16 a 2017/18.
ii. IVA, retencions sobre rendiments del treball i professionals, retencions sobre el capital mobiliari i retencions sobre la renda de no
residents del període comprès entre juliol 2015 i maig de 2019.
La Junta Directiva del Club considera que s’han practicat adequadament les liquidacions dels esmentats impostos, així que, en
el cas que sorgissin discrepàncies en la interpretació de la normativa vigent per al tractament fiscal atorgat a les operacions, els
eventuals passius resultants, en el cas de materialitzar-se, no afectarien de manera significativa als presents comptes anuals
consolidats.
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16. Periodificacions
El detall dels epígrafs de “Periodificacions a llarg termini” i “Periodificacions a curt termini” a 30 de juny del 2019 és el següent:

Milers d’euros
30/06/2019
Actiu
Contractes plurianuals i altes periodificacions
Abonaments i carnets de socis

Curt termini
5.326
5.326

Passiu
Curt termini
169.599
8.754
178.353

Llarg termini
10.673
10.673

Contractes plurianuals
El Grup ha atorgat diferents contractes d’exclusivitat que s’estima que comportaran uns ingressos futurs al Grup d’aproximadament 1.028.954
milers d’euros el 30 de juny del 2019. Els ingressos meritats en l’exercici corresponents a aquests contractes s’inclouen en el capítol “Import
net de la xifra de negocis” del compte de pèrdues i guanys consolidat adjunt. Els imports facturats i no meritats es registren dins de les partides del passiu del balanç consolidat adjunt “Periodificacions” a llarg o curt termini depenent del termini estimat de meritament.
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El reconeixement com a ingrés d’aquests contractes s’efectuarà les temporades vinents segons l’estimació següent:

Exercici
2019/2020
2020/2021
2021/2022
2022/2023 i següents

Milers d’euros
30/06/2019
382.975
396.096
142.098
107.785
1.028.954

A continuació es detallen els béns o drets subjectes a comercialització més significatius i el període pel qual s’han formalitzat els contractes.
a. Patrocini de material esportiu
Contracte de 25 d’octubre del 2006 amb Nike European Operations Netherlands, BV (d’ara endavant, Nike), a través del qual el Club va
nomenar Nike patrocinador tècnic exclusiu i subministrador dels productes orientats a la pràctica esportiva. Així mateix, es va nomenar
Nike adjudicatari de la llicència exclusiva i no exclusiva per vendre productes de patrocini que incorporen drets de propietat. El contracte
va entrar en vigor l’1 de juliol del 2008 i tenia una durada inicial de cinc anys, si bé s’establia, recíprocament entre el Club i Nike Europe BV,
una possible pròrroga de cinc anys addicionals que va ser aprovada per l’Assemblea General de Socis de 29 d’agost del 2007.
Amb data 1 de gener de 2011 el Club i Nike van formalitzar una addenda a l’acord de patrocini per mitjà del qual es prorrogava la durada
del contracte fins a juny de 2018.
Amb data 20 de maig del 2016, el Club va formalitzar una addenda al contracte en què n’ampliava la vigència i es va aprovar la pròrroga en
l’Assemblea General de Socis compromisaris fins al 30 de juny del 2028.
b. Retransmissions televisives
L’1 de maig del 2016 va entrar en vigor el Reial Decret que regula la venda centralitzada de drets televisius del futbol (Reial Decret Llei 5/2015,
de 30 d’abril, de mesures urgents en relació amb la comercialització dels drets d’explotació de continguts audiovisuals de les competicions
de futbol professional). El principal objectiu d’aquest Reial Decret és establir un sistema de comercialització conjunta dels drets audiovisuals del futbol professional.
Amb la nova norma, cap club professional no pot comercialitzar directament els seus drets d’explotació de continguts audiovisuals. La
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participació en una competició oficial de futbol professional comporta necessàriament la cessió d’aquests drets a l’organitzador de la
competició: la Liga de Fútbol Profesional –LFP– en cas de la Lliga de primera i la segona divisió i la Real Federación Española de Fútbol
–RFEF– per a la Copa del Rei.
c. Patrocinador oficial
El 19 de gener del 2017 el Club va formalitzar un acord amb Rakuten INC, mitjançant el qual li atorga, entre altres, el dret de patrocini i explotació a escala mundial de la samarreta. El contracte va entrar en vigor l’1 de juliol del 2017 i finalitza el 30 de juny del 2021.
Abonaments i carnets de socis
El saldo registrat en aquest capítol el 30 de juny del 2019 correspon, bàsicament, a la part diferida dels carnets de soci de l’any natural 2019.

17. Moneda estrangera
El Grup no realitza transaccions significatives recurrents en moneda estrangera.

18. Ingressos i despeses
18.1. Import net de la xifra de negocis
La distribució de l’import net de la xifra de negocis el 30 de juny del 2019, distribuïda per categories d’activitats i per mercats geogràfics, és la següent:

Milers d'euros
Activitats
Ingressos per competicions:
Taquilles Lliga
Taquilles altres competicions nacionals
Taquilles competicions internacionals
Amistosos i altres
Hospitality
Total ingressos per competicions
Ingressos per socis i abonats
Ingressos per retransmissions i drets televisius
Ingressos per prestacions de serveis
Ingressos per comercialització i publicitat (*):
Comercialització
Patrocinis
Publicitat i altres
Total ingressos per comercialització i publicitat
Total

Primer equip
de futbol

Seccions i
estructura Club

Barça Licensing &
Merchandising

Total

47.667
6.908
16.829
17.700
21.885
110.989

1.156
926
591
318
2.991

-

48.823
6.908
17.755
18.291
22.203
113.980

41.882
288.890
290

19.002
9.232
123

-

60.884
298.122
413

32.784
195.766
285
228.835
670.886

61.550
11.312
195
73.057
104.405

61.439
61.439
61.439

155.773
207.078
480
363.331
836.730

(*) Inclou els ingressos de comercialització per la participació a la Champions League

Mercats geogràfics
Mercat nacional
Mercat exterior
Total

Primer equip
de futbol
68%
14%
82%

Percentatge (en funció de la facturació)
Seccions i
Barça Licensing &
estructura Club
Merchandising
8%
7%
2%
1%
10%
8%

Total
83%
17%
100%
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18.2. Altres ingressos d’explotació
El detall d’altres ingressos d’explotació el 30 de juny del 2019 és com segueix:
Milers d'euros
30/06/2019
Altres
Cessió i formació de jugadors (Nota 5)
Subvencions d’explotació
Total

2.205
12.690
546
15.441

18.3. Despeses de personal
El saldo de l’epígraf “Despeses de personal” de l’exercici acabat el 30 de juny del 2019 presenta la composició següent:
Milers d’euros
Sous i salaris Indemnitzacions
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Sous i salaris personal esportiu:
Jugadors i tècnics primer equip
Resta de personal tècnic i de seccions
Total sous i salaris personal esportiu
Sous i salaris personal estructura
Total

311.943
61.306
373.249
38.440
411.689

Primes
col·lectives

300
300
306
606

85.314
6.786
92.100
92.100

Seguretat
Social
378
5.013
5.391
9.725
15.116

Altres (*)

Total

19.626
206
19.832
2.577
22.409

417.261
73.611
490.872
51.048
541.920

(*) L’apartat “Altres” dels sous i salaris del personal esportiu es correspon, entre d’altres, a retribucions meritades pel personal esportiu addicionals a les
nòmines anuals que no suposen pagament a l’exercici.

Milers d’euros
Sous i salaris Indemnitzacions
Import Plantilla Esportiva Inscriptible LFP
Import Plantilla Esportiva No Inscriptible LFP
Total

Primes
col·lectives

Seguretat
Social

Altres (*)

Total

311.943
61.306

300

85.314
6.786

378
5.013

19.626
206

417.261
73.611

373.249

300

92.100

5.391

19.832

490.872

El total de despeses associades a la plantilla esportiva de l’exercici acabat el 30 de juny del 2019 presenta la composició següent:
Milers d’euros
30/06/2019
Import plantilla Esportiva
Inscriptible LFP
Sous i salaris personal esportiu
Drets d’imatge a societats
Despeses associades a plantilla esportiva:
Amortització de jugadors
Despeses por deteriorament de jugadors
Reversió deteriorament jugadors
Pèrdua/benefici per alienació de jugadors
Pèrdua/benefici per cessió de jugadors
Altres
Total Cost Plantilla Esportiva

Import plantilla Esportiva
No Inscriptible LFP

Total

417.261
33.372

73.611
479

490.872
33.851

140.277
25.934
(28.434)
(84.421)
(9.469)
451
494.971

5.251
377
(377)
(16.299)
(399)
106
62.749

145.528
26.311
(28.811)
(100.720)
(9.868)
557
557.720

El total de despeses de personal es mostra en el detall següent, incloent-hi els imports que es detallen en calcular l’indicador de
despeses de personal associats a la plantilla esportiva inscriptible a la LFP, tal com es defineixen en el Reglament de Control Econòmic de l’LFP, així com els imports associats a la plantilla no inscriptible a l’LFP:
Milers d'euros
2018/19
Sous i salaris personal
Drets d’imatge a societats
Altres
Total
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18.4. Serveis exteriors
Aquest capítol del compte de pèrdues i guanys consolidat adjunt inclou, entre altres, els imports incorreguts pel Club en concepte
de drets d’imatge de jugadors i tècnics que formen les plantilles esportives del Club, per un import de 33.851 milers d’euros en
aquest exercici. El detall d’aquestes despeses és el següent:
2018/19
Termini mitjà dels
contractes

Milers d’euros

4,6 anys
2 anys

33.490
361
33.851

Futbol
Bàsquet

En referència als jugadors amb cessió d’imatge a societats de Gestió d’Imatge, el Club paga per aquest concepte a les dites societats, un
import màxim del 15% de la totalitat de les retribucions del jugador. Durant aquest exercici, el Club ha registrat una despesa per valor
de 557 milers d’euros en concepte de retribució d’agents esportius. Aquest import inclou, en el seu cas, el pagament d’impostos
que siguin d’aplicació.

18.5. Dotacions i aplicacions de provisions i altres
Aquest capítol del compte de pèrdues i guanys consolidat de l’exercici anual acabat el 30 de juny del 2019 inclou la composició
següent:
Milers d'euros
2018/19
Dotació de provisions
Altres
Dotació de provisions i altres despeses excepcionals
Reversió de provisions
Ingressos excepcionals
Aplicació de provisions i altres ingressos excepcionals
Total

(3.234)
(78)
(3.312)
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225
6.500
6.725
3.413

L’apartat “Dotacions de provisions” està compost principalment per una provisió per a futures responsabilitats fiscals.
L’apartat “Ingressos excepcionals” inclou la cancel·lació parcial d’una provisió per a un premi final de carrera, d’acord amb les noves
condicions contractuals establertes.

19. Aportació per entitats al resultat de l’exercici
L’aportació de cadascuna de les entitats incloses en el perímetre de consolidació al resultat consolidat és la següent:
Milers d'euros
30/06/2019
Futbol Club Barcelona
Barça Licensing & Merchandising, S.L.U.
Total

2.947
1.580
4.527

20. Operacions i saldos amb parts vinculades
20.1. Operacions amb parts vinculades
El detall d’operacions realitzades amb parts vinculades durant la temporada 2018/19 és el següent:

MEMÒRIA FC BARCELONA

BALANÇ ECONÒMIC
Milers d'euros

Societat

30/06/2019

Aportacions
Fundació Futbol Club Barcelona

(4.585)
(4.585)

Serveis rebuts
Fundació Futbol Club Barcelona
FC Barcelona HK Limited
FCBarcelona North America LLC
Serveis prestats
Fundació Futbol Club Barcelona
FCBarcelona North America LLC
Haikou Barça Mission Hills
Ingressos financers
FC Barcelona HK Limited
FCBarcelona North America LLC

(2.653)
(58)
(2.037)
(558)
1.224
591
157
476
133
47
86

20.2. Saldos amb parts vinculades
L’import dels saldos en balanç amb parts vinculades és el següent:
Milers d'euros

Societat
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30/06/2019

Crèdits a empreses del grup i associades a llarg termini
FC Barcelona HK Limited (Nota 10.2)
FC Barcelona North America LLC (Nota 10.2)

3.088
15

Deutors comercials i altres comptes a cobrar
Fundació Futbol Club Barcelona (Nota 13.3)
FC Barcelona HK Limited (Nota 10.3)
FC Barcelona North America LLC (Nota 10.3)
Haikou Barça Mission Hills (Nota 10.3)
Creditors comercials i altres comptes a pagar
FC Barcelona HK Limited (Nota 14.3)
Fundació Futbol Club Barcelona (Nota 14.3)

4
38
56
476
(307)
(3.523)

20.3. Retribucions a la Junta Directiva i al Comitè de Direcció
Tal com estableixen els estatuts del Club, els membres de la Junta Directiva no han rebut ni meritat cap tipus de retribució, ni bestretes
o crèdits per part del Club durant l’exercici 2018/19.
Així mateix, les remuneracions rebudes pel Comitè de Direcció del Club, les quals incorporen en el capítol de sous les retribucions
variables estimades el 30 de juny del 2019, han estat les següents:
Milers d'euros
Sous
Comitè de Direcció

3.985

Plans de pensions
97

Indemnitzacions
per cessament
-

El 30 de juny del 2019 els membres del Comitè de Direcció del Club no han rebut cap bestreta o crèdit per part del Club.
Durant la temporada 2018/19 s’han satisfet primes d’assegurances de responsabilitat civil de la Junta Directiva i el Comitè de Direcció per danys ocasionats en l’exercici del càrrec per un import de 371 milers d’euros.

21. Altra informació
21.1. Personal
El nombre mitjà de persones empleades pel Grup durant aquest exercici, detallat per categories, és el següent:
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30/06/2019
Nombre mitjà
de persones
empleades

Categoríes

Comitè de Direcció
Personal esportiu professional
Personal de serveis administratius
Altres (instal·lacions, serveis mèdics i altres)
Total

Nombre mitjà
de persones amb
discapacitat > 33%
del total empleades

15
642
468
213
1.338

7
6
31
44

Així mateix, la distribució per sexes el 30 de juny del 2019, detallada per categories, és la següent:

30/06/2019

Categoríes
Comitè de Direcció
Personal esportiu professional
Personal de serveis administratius
Altres (instal·lacions, serveis mèdics i altres)
Total

Homes

Dones

13
599
257
180
1.049

1
64
214
156
435

Total
14
663
471
336
1.484

La Junta Directiva del Club, el 30 de juny del 2019 estava formada per 17 homes i 2 dones.
A data de formulació d’aquests comptes anuals consolidats la Junta Directiva del Club està formada per 16 homes i 2 dones.

21.2. Honoraris d’auditoria
Els honoraris relatius als serveis d’auditoria de comptes i altres serveis prestats per l’auditor del Grup en l’exercici 2018/19 han estat
els següents:
Milers d'euros
2018/19
Serveis d’auditoria
Altres serveis de verificació
Total serveis d’auditoria i verificació
Altres serveis
Total serveis professionals

188
97
285
3
288

21.3. Garanties compromeses amb tercers i altres passius financers
Al 30 de juny del 2019, el Grup tenia constituïts avals per import de 28.818 milers d’euros. Els avals més significatius el 30 de juny
del 2019 corresponen a les actes de disconformitat (Nota 15.7).
La Junta Directiva del Club estima que els passius no previstos el 30 de juny del 2019 que, en el seu cas, poguessin ser originats per
aquests avals, no serien significatius.

21.4. Ràtios de control d’Organismes esportius
A continuació s’exposen les principals ràtios establertes en el Reglament de Control Econòmic i altres Normes de compliment
obligatori de l’LFP. A efectes comparatius s’inclouen les xifres de l’exercici anterior, obtingudes dels comptes anuals del Club el 30
de juny del 2018.
Indicador del Punt d’equilibri
La diferència entre els ingressos rellevants i les despeses rellevants configura el resultat del punt d’equilibri. El resultat total del punt
d’equilibri serà la suma dels resultats del punt d’equilibri de cada període comptable cobert pel període de seguiment, a saber, els
períodes comptables T, T-1 i T-2, sent T el període comptable anual, respecte del que s’hagi sol·licitat en els comptes anuals auditats:
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T
30/06/2019
Ingressos rellevants
Despeses rellevants
Punt d’equilibri (+superàvit, - dèficit)
Punt d’equilibri total
Punt d’equilibri requerit
Conclusió

Milers d'euros
T-1
30/06/2018

954.544
846.653
107.891
319.777
>0
COMPLEIX

T-2
30/06/2017

881.714
778.245
103.469
-

691.083
582.666
108.417
-

El càlcul dels ingressos rellevants i la seva conciliació amb aquests comptes anuals consolidats són els següents:
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Ingressos rellevants:
Taquilles
Patrocini i publicitat
Drets de retransmissió
Activitats comercials
Altres ingressos d’explotació
Beneficis procedents de l’immobilitzat intangible esportiu
Ingressos financers i diferències de canvi
Imputació de subvencions a l’explotació
Altres ingressos no classificats dins dels epígrafs anteriors
Total ingressos rellevants
Ingressos comptes anuals consolidats:
Total ingressos d’explotació
Total ingressos financers
Total ingressos comptes anuals consolidats
Diferència
Partides conciliatòries
Ingressos d’operacions no vinculades a l’activitat del futbol professional
Total partides conciliatòries

T
30/06/2019

Milers d'euros
T-1
30/06/2018

T-2
30/06/2017

171.580
198.072
292.790
155.585
13.827
84.450
1.418
70
36.752
954.544

159.286
216.510
179.464
108.723
1.777
203.578
1.060
100
11.216
881.714

140.211
198.682
175.345
51.203
66.920
19.648
5.073
235
33.766
691.083

991.731
4.083
995.814
41.270

-

-

41.270
41.270

-

-

El càlcul de les despeses rellevants i la seva conciliació amb aquests comptes anuals consolidats són els següents:

Despeses rellevants:
Cost de vendes / materials
Despeses en retribucions a empleats
Altres despeses d’explotació
Amortització / deteriorament de drets federatius de jugadors
Pèrdues per l’alienació de drets federatius de jugadors
Cost financer i dividends
Altres despeses no classificades als epígrafs anteriors
Total despeses rellevants
Despeses comptes anuals consolidats:
Total despeses d’explotació
Total despeses financeres
Total despeses comptes anuals consolidats
Diferència
Partides conciliatòries
Amortització / deteriorament d’immobilitzat material
Amortització / deteriorament d’immobilitzat esportiu
Despeses fiscals (Impost de Societats)
Despeses en activitats de desenvolupament comunitari directament atribuïbles
Altres despeses no classificades dins de les partides conciliatòries anteriors
Total partides conciliatòries
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T
30/06/2019

Milers d'euros
T-1
30/06/2018

T-2
30/06/2017

6.320
471.745
181.523
166.210
29
17.242
3.584
846.653

4.525
462.902
164.009
113.503
200
12.912
20.195
778.245

3.906
324.285
137.241
64.510
3.746
4.607
44.370
582.666

972.798
18.490
991.288
144.635

-

-

14.341
5.251

-

-

4.585
120.458
144.635

BALANÇ ECONÒMIC
Indicador de despeses de personal associats a la plantilla esportiva inscriptible
Es considera indicatiu d’una possible situació de desequilibri econòmic financer futur quan l’import econòmic anual de les despeses de personal associades a la plantilla esportiva inscriptible de futbol, dels jugadors i dels tècnics del Club superi el 70% dels
ingressos rellevants de la temporada, tal com es defineixen en el Reglament de Control Econòmic de l’LFP.

Milers d’euros
Despeses de personal associats a la primera i segona plantilla de futbol (*)
Ingressos rellevants
Indicador de despeses de personal plantilla esportiva inscriptible
Indicador de despeses de personal plantilla esportiva inscriptible requerit
Conclusió

30/06/2019

30/06/2018

458.752
954.544
48%
<70%
COMPLEIX

473.419
881.714
54%
<70%
COMPLEIX

(*) Inclou despeses en concepte de sou, societats d’imatge i retribucions a agents.

El càlcul i la conciliació dels ingressos es poden veure en el càlcul del punt d’equilibri anterior.
La conciliació de les despeses associades a la plantilla esportiva inscriptible de futbol amb el total de despeses de personal és la
següent:
Milers d’euros
30/06/2019

30/06/2018

451.084
7.668
458.752

456.590
16.829
473.419

Despeses plantilla esportiva no inscriptible a la LFP

66.528

47.372

Despeses de personal no esportiu a excepció de les contemplades a l’apartat (b) i despeses de
personal inscriptible a excepció de les incloses a l’apartat (a)

51.047

43.440

576.327

564.231

Despeses de personal associades a la plantilla esportiva inscriptible de futbol (a)
Despeses de personal no esportiu futbol i estructura associades a primera i la segona plantilla de futbol (b)
Total despeses personal associat a la primera i segona plantilla de futbol

Total despeses de personal

Ràtio de deute net sobre ingressos rellevants
Tal com es defineix en el Reglament, serà indicatiu d’una possible situació de desequilibri econòmic financer quan el deute net el
30 de juny de cada temporada esportiva superi el 100% dels ingressos rellevants de l’entitat.
Segons la normativa, l’import de deute net correspon a la suma del deute net per traspassos (és a dir, el net dels comptes a cobrar
i a pagar per traspassos de jugadors), dels imports pendents de pagament derivats de finançaments rebuts d’entitats financeres,
parts relacionades o tercers, dels cobraments anticipats a meritar en un termini superior a 1 any i del deute amb proveïdors d’immobilitzat minorats per la tresoreria, els actius líquids equivalents i les inversions financeres temporals. El deute net no inclou
deutes comercials ni altres comptes a pagar.

Milers d’euros
Deute net
Ingressos rellevants
Ràtio deute net sobre ingressos rellevants
Ràtio deute net sobre ingressos rellevants requerit
Conclusió

30/06/2019

30/06/2018

217.204
954.544
22,7%
<100%
COMPLEIX

157.449
881.714
17,9%
<100%
COMPLEIX
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La composició del deute net és la següent:
Milers d'euros
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30/06/2019

30/06/2018

Deutes a llarg termini
Obligacions i altres valors negociables (Nota 14.1)
Deutes amb entitats de crèdit (Nota 14.1)
Deutes amb entitats esportives per traspassos i cessions (Nota 14.3)
Altres deutes
Periodificacions (Nota 16)
Total deutes a llarg termini

(197.385)
(61.488)
(181.287)
(10.673)
(450.833)

(16.177)
(97.333)
(99)
(16.186)
(129.795)

Deutes a curt termini
Obligacions i altres valors negociables (Nota 14.2)
Deutes amb entitats de crèdit (Nota 14.2)
Deutes amb entitats esportives per traspassos i cessions (Nota 14.3)
Altres deutes
Total deutes a curt termini
Total partides passives

(1.143)
(10.801)
(79.455)
(11.482)
(102.881)
(553.714)

(49.050)
(45.193)
(1.333)
(95.576)
(225.371)

Partides actives compensatòries
Crèdits amb entitats esportives per traspassos i cessions a llarg termini (Nota 10.1)
Crèdits amb entitats esportives per traspassos i cessions a curt termini (Nota 10.3)
Tresoreria i actius líquids equivalents
Total partides actives compensatòries
Total

92.233
85.915
158.362
336.510
(217.204)

11.852
15.723
40.347
67.922
(157.449)

22. Compte de Pèrdues i Guanys Analític per Seccions Esportives
En la informació complementària del compte de pèrdues i guanys analític consolidat per seccions esportives, el Club ha aplicat els criteris
següents de repartiment entre les diferents seccions:
--Els ingressos i despeses imputables, per la seva naturalesa, a cada activitat esportiva s’han imputat de manera directa a la secció
corresponent.
Els comptes de pèrdues i guanys analítics consolidats per seccions esportives corresponents a l’exercici 2018/19 i, de mode comparatiu,
els comptes de pèrdues i guanys analítics del Club de l’exercici 2017/18, es mostren en l’Annex I, que forma part integrant d’aquesta nota.

23. Liquidació pressupostària
A l’Annex II es mostren el pressupost consolidat de la temporada 2018/19 i el pressupost individual del Club de la temporada 2017/18
aprovats en les Assemblees Generals del 20 d’octubre del 2018 i del 21 d’octubre del 2017, respectivament, comparades amb les liquidacions dels exercicis finalitzats el 30 de juny del 2019 i el 30 de juny del 2018. Les liquidacions mostren la mateixa estructura i estan
preparades segons els mateixos criteris que els comptes de pèrdues i guanys dels corresponents comptes anuals.

24. Fets posteriors
Amb posterioritat al 30 de juny del 2019 i fins la data de formulació d’aquests comptes anuals consolidats, no s’han produït transaccions
ni fets que tinguin un impacte rellevant en la seva lectura, tret de l’esmentat en la Nota 5.
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ANNEX I
COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS ANALÍTIC CONSOLIDAT PER SECCIONS ESPORTIVES DE L’EXERCICI FINALITZAT
EL 30 DE JUNY DEL 2019
(expressats en milers d’euros)
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OPERACIONS CONTINUADES
Import net de la xifra de negocis
Ingressos per competicions
Ingressos per abonats i socis
Ingressos per retransmissions i drets televisius
Ingressos per comercialització i publicitat
Prestacions de Serveis
Treballs realitzats per l’empresa per al seu actiu
Aprovisionaments
Consums de material esportiu
Altres consums i despeses externes
Deteriorament de mercaderies, matèries primeres i altres
Altres ingressos d’explotació
Ingressos accessoris i altres de gestió corrent
Subvencions d’explotació incorporades al resultat de l’exercici
Despeses de personal
Sous i salaris del personal esportiu
Sous i salaris del personal no esportiu
Càrregues socials
Provisions
Altres despeses d’explotació
Serveis exteriors
Tributs
Pèrdues, deteriorament i variació provisions operacions comercials
Pèrdues per deteriorament de crèdits per operacions comercials
Reversió del deteriorament de crèdits per operacions comercials
Desplaçaments
Despeses d’adquisició de jugadors
Altres despeses de gestió corrent
Amortització de l’immobilitzat
Imputació de subvencions d’immobilitzat no financer i altres
Excessos de provisions
Deteriorament i resultat per alienacions de l’immobilitzat
Deterioraments i pèrdues.
       Pèrdues per deteriorament Immobilitzat Intangible Esportiu
       Pèrdues per deteriorament Immobilitzat Material
       Reversió deteriorament Immobilitzat Intangible Esportiu
       Reversió deteriorament Immobilitzat Material
Resultats per alienacions i d’altres
      Pèrdues Immobilitzat Material
      Pèrdues Immobilitzat Intangible Esportiu
      Beneficis Immobilitzat Intangible Esportiu
Altres
Pèrdues extraordinàries
Altres Ingressos extraordinaris
RESULTAT D'EXPLOTACIÓ
Ingressos Financers
De valors negociables i altres instruments financers
A tercers
Despeses financeres
Per deutes amb tercers
Diferències de canvi
Diferències positives de canvi
Diferències negatives de canvi
Deteriorament i resultat per alienació d'instruments financers
Beneficis per participacions en actius financers
Pèrdues per participacions en actius financers
RESULTAT FINANCER
RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS
IMPOSTOS SOBRE BENEFICIS
RESULTAT DE L'EXERCICI

Primer
Equip

Futbol
Base

Bàsquet

Handbol

Hoquei
Patins

Futbol
Sala

Altres
Seccions

BLM i
Altres

Total

670.885
110.990
41.882
288.890
228.834

2.251
49
1.773
430

11.264
2.015
777
2.825
5.647

2.305
146
40
647
1.472

528
10
4
515

1.215
222
22
88
884

1.140
1.140

147.142
549
18.159
3.900
124.410

836.730
113.980
60.884
298.122
363.331

289

-

-

-

-

-

-

124

413

(3.095)

(1.091)

(913)

(489)

(201)

(303)

(734)

1.375
(27.137)

1.375
(33.963)

(950)
(2.145)

(953)
(137)

(796)
(117)

(403)
(86)

(161)
(40)

(240)
(64)

(726)
(8)

(24.936)
(1.408)

(29.165)
(4.006)

(792)

(792)

-

-

-

-

-

-

-

12.044
12.044
(427.625)
(424.345)
(2.318)
(903)
(60)
(120.918)
(65.556)
(3.762)
(970)
(970)
(4.787)
(2.273)
(43.570)
(140.837)
70
86.781
2.500
(25.934)
28.434
84.281
(140)
(29)

11
8
3
(25.613)
(24.676)
(266)
(661)
(9)
(6.507)
(3.306)
(7)
(1.746)
(42)
(1.406)
(1.319)
758
758
(5)
763
-

33
32
1
(7.001)
(6.292)
(253)
(447)
(9)
(2.067)
(886)
(861)
(56)
(264)
(359)
(25)
(25)
(25)
-

5
5
(2.272)
(1.911)
(82)
(277)
(2)
(786)
(318)
(315)
(10)
(144)
-

63
25
38
(4.298)
(3.853)
(91)
(351)
(2)
(1.371)
(578)
(499)
(294)
(88)
(13)
(13)
(13)

41
13
27
(1.505)
(1.233)
(271)
(1.181)
(287)
(428)
(135)
(332)
-

84.450
6.500
6.500

1.031
923
109
(22.518)
(19.465)
(938)
(2.083)
(31)
(8.441)
(4.012)
(311)
(2.706)
(307)
(1.105)
(3.733)
39
15.579
(378)
378
15.579
(138)
15.717
-

-

-

-

-

100.930

-

-

-

(3.088)
(3.313)
225

3.412
(3.313)
6.725

83.806

(16.882)

(22.319)

(7.603)

(2.726)

(4.796)

(2.239)

(9.699)

17.542

1.042
1.042
1.042
(685)
(685)
-

422
422
422
-

(23)

-

-

-

-

14
14
14
(16.333)
(16.333)
139
363
(225)
1.440

1.478
1.478
1.478
(17.018)
(17.018)
139
363
(225)
1.416

-

-

-

-

-

-

-

2.665

2.665

-

-

(23)

-

-

-

-

(1.225)

(1.248)

357
84.162

422
(16.460)

(23)
(22.342)

(7.603)

(2.726)

(4.796)

(2.239)

84.162

(16.460)

(22.342)

(7.603)

(2.726)

(4.796)

(2.239)

(14.741)
(24.440)
970
(23.470)

(13.985)
3.557
970
4.527

2.212
15.441
1.844
14.895
368
546
(51.090) (541.920)
(3.706) (485.482)
(37.065)
(41.012)
(9.115)
(14.109)
(1.204)
(1.317)
(65.673) (206.945)
(54.282) (129.226)
(1.405)
(5.485)
(480)
(1.450)
(480)
(1.450)
(87)
(11.428)
(2.823)
(9.419)
(56.533)
(13.533) (159.869)
109
93
103.172
188
2.688
(26.311)
(36)
(36)
28.811
224
224
(95)
100.484
(95)
(235)
(210)

Aquest annex forma part integrant de la Nota 22 de la memòria dels comptes anuals consolidats, segons la Llei 10/1990, 15 d’octubre, de l’esport i RD 1251/1999, de 16 de juliol, sobre
societats anònimes esportives.
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ANNEX I
COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS ANALÍTIC PER SECCIONS ESPORTIVES DE L’EXERCICI FINALITZAT
EL 30 DE JUNY DEL 2018
(expressats en milers d’euros)

OPERACIONS CONTINUADES
Import net de la xifra de negocis
Ingressos per competicions
Ingressos per abonats i socis
Ingressos per retransmissions i drets televisius
Ingressos per comercialització i publicitat
Treballs realitzats per l’empresa per al seu actiu
Aprovisionaments
Consums de material esportiu
Altres consums i despeses externes
Altres ingressos d’explotació
Ingressos accessoris i altres de gestió corrent
Subvencions d’explotació incorporades al resultat de l’exercici
Despeses de personal
Sous i salaris de personal esportiu
Sous i salaris de personal no esportiu
Càrregues socials
Provisions
Altres despeses d’explotació
Serveis exteriors
Tributs
Pèrdues, deteriorament i variació provisions operacions comercials
Pèrdues per deteriorament de crèdits per operacions comercials
Reversió del deteriorament de crèdits per operacions comercials
Desplaçaments
Despeses d’adquisició de jugadors
Altres despeses de gestió corrent
Amortització de l’immobilitzat
Imputació de subvencions d’immobilitzat no financer i altres
Excessos de provisions
Deteriorament i resultat per alienacions de l’immobilitzat
Deterioraments i pèrdues
Pèrdues per deteriorament d'immobilitzat intangible esportiu
Reversió del deteriorament de l'immobilitzat intangible esportiu
Resultats per alienacions i altres
Pèrdues immobilitzat material
Beneficis immobilitzat material
Pèrdues immobilitzat intangible esportiu
Beneficis immobilitzat intangible esportiu
Dotacions i aplicacions de provisions i altres
Altres pèrdues extraordinàries
Altres ingressos extraordinaris
RESULTAT D'EXPLOTACIÓ
Ingressos Financers
De valors negociables i altres instruments financers
A tercers
Despeses financeres
Per deutes amb tercers
Diferències de canvi
Diferències positives de canvi
Diferències negatives de canvi
Deteriorament i resultat per alienació d'instruments financers
Pèrdues per participacions en actius financers
RESULTAT FINANCER
RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS
IMPOSTOS SOBRE BENEFICIS
RESULTAT DE L'EXERCICI

Primer
Equip

Futbol
Base

Bàsquet

Handbol

Hoquei
Patins

Futbol
Sala

Altres
Altres
Seccions Activitats

Total

579.885

9.223

9.197

1.740

537

892

897

84.098

686.471

98.410

1.853

1.581

134

9

168

-

1.845

104.001

41.137

-

921

29

1

25

-

17.895

60.008

175.564

5.281

2.191

447

-

-

-

3.900

187.383

264.774

2.088

4.503

1.130

528

699

897

60.459

335.079

(2.162)

(964)

(764)

(448)

(197)

(281)

(692)

1.209
(2.363)

1.209
(7.871)

(1.375)

(805)

(652)

(334)

(165)

(233)

(690)

(1.111)

(5.365)

(787)

(159)

(112)

(115)

(32)

(48)

(2)

(1.251)

(2.506)

(39)

1.354

545

49

9

67

-

1.816

3.801

(39)

1.235

485

49

9

31

-

1.530

3.300

-

119

59

-

-

37

-

286

501

(420.669)

(23.641)

(28.548)

(6.921)

(2.073)

(3.748)

(1.288)

(42.233)

(529.121)

(417.293)

(20.690)

(27.718)

(6.293)

(1.727)

(3.340)

(1.084)

(2.803)

(480.947)

(2.473)

(963)

(265)

(230)

(83)

(85)

-

(31.421)

(35.520)

(852)

(1.955)

(556)

(389)

(261)

(321)

(204)

(7.094)

(11.631)

(51)

(34)

(9)

(10)

(2)

(2)

-

(915)

(1.022)

(113.224)

(10.018)

(6.954)

(1.708)

(651)

(1.135)

(1.132)

(55.471)

(190.293)

(67.301)

(3.982)

(4.406)

(849)

(303)

(489)

(257)

(45.104)

(122.690)

(4.127)

(272)

(8)

-

-

-

-

(364)

(4.771)

(990)

-

-

-

-

-

-

(756)

(1.746)
(1.947)

(1.190)

-

-

-

-

-

-

(756)

200

-

-

-

-

-

-

-

200

(3.779)

(2.441)

(1.237)

(610)

(230)

(441)

(408)

(50)

(9.195)

-

(425)

(240)

(32)

-

-

(121)

(30)

(848)

(37.027)

(2.897)

(1.063)

(218)

(118)

(205)

(346)

(9.166)

(51.042)

(114.081)

(3.326)

(1.608)

(368)

-

(132)

-

(12.925)

(132.441)

100

39

-

-

-

-

-

-

139

2.500

-

-

-

-

-

-

465

2.965

201.290

5.091

(643)

(359)

-

-

-

(16)

205.362

(2.190)

(310)

-

-

-

-

-

-

(2.500)

(11.732)

(310)

-

-

-

-

-

-

(12.042)

9.542

-

-

-

-

-

-

-

9.542

203.479

5.401

(643)

(359)

-

-

-

(16)

207.862
(42)

(25)

-

-

-

-

-

-

(16)

127

-

-

-

-

-

-

-

127

(200)

(210)

(643)

(359)

-

-

-

-

(1.413)

203.578

5.611

-

-

-

-

-

-

209.189

-

-

-

-

-

-

-

(8.198)

(8.198)

-

-

-

-

-

-

-

(8.463)

(8.463)

-

-

-

-

-

-

-

264

264

133.599

(22.243)

(28.776)

(8.015)

(2.374)

(4.336)

(2.215)

(33.617)

32.023

671

-

-

-

-

-

-

43

715

671

-

-

-

-

-

-

43

715

671

-

-

-

-

-

-

43

715

(928)

-

-

-

-

-

-

(9.172)

(10.100)

(928)

-

-

-

-

-

-

(9.172)

(10.100)

-

-

-

-

-

-

-

(352)

(352)

-

-

-

-

-

-

-

345

345

-

-

-

-

-

-

-

(697)

(697)
(2.138)

-

-

(24)

-

-

-

-

(2.115)

-

-

(24)

-

-

-

-

(2.115)

(2.138)

(256)

-

(24)

-

-

-

-

(11.595)

(11.875)

133.343

(22.243)

(28.799)

(8.015)

(2.374)

(4.336)

(2.215)

(45.212)

20.148

-

-

-

-

-

-

-

(7.218)

(7.218)

133.343

(22.243)

(28.799)

(8.015)

(2.374)

(4.336)

(2.215)

(52.430)

12.930

Aquest annex forma part integrant de la Nota 22 de la memòria dels comptes anuals consolidats, segons la Llei 10/1990, 15 d’octubre, de l’esport i RD 1251/1999, de 16 de juliol, sobre
societats anònimes esportives.
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ANNEX II
PRESSUPOST CONSOLIDAT I LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA PER A L'EXERCICI ANUAL FINALITZAT EL 30 DE JUNY DEL 2019
(expressats en milers d’euros)

REAL 2018/19
OPERACIONS CONTINUADES
Import net de la xifra de negocis
Ingressos per competicions
Ingressos per abonats i socis
Ingressos per retransmissions i drets televisius
Ingressos per comercialització i publicitat
Prestació de Serveis
Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu
Aprovisionaments

274

Consums de material esportiu
Altres aprovisionaments
Deteriorament de mercaderies, materies primes i altres aprovisionaments
Altres ingressos d'explotació
Ingressos accessoris i altres de gestió corrent
Subvencions d'explotació incorporades al resultat de l'exercici
Despeses de personal
Sous i salaris del personal esportiu
Sous i salaris del personal no esportiu
Càrregues socials
Provisions
Altres despeses d'explotació
Serveis exteriors
Tributs
Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions comercials
Pèrdues per deteriorament de crèdits per operacions comercials
Desplaçaments
Despeses d'adquisició de jugadors
Altres despeses de gestió corrent
Amortització de l'immobilitzat
Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres
Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat
Deterioraments i pèrdues
Pèrdues per deteriorament d'immobilitzat intangible esportiu
Pèrdues per deteriorament d'immobilitzat material
Reversió del deteriorament de l'immobilitzat intangible esportiu
Reversió del deteriorament de l'immobilitzat material
Resultats per alienacions i altres
Pèrdues procedents de l'immobilitzat material
Pèrdues procedents de l'immobilitzat intangible esportiu
Beneficis procedents de l'immobilitzat intangible esportiu
Dotació i Aplicació de Provisions
Dotació de Provisions
Aplicació de Provisions
RESULTAT D'EXPLOTACIÓ

Ingressos financers
De valors negociables i altres instruments financers
A tercers
Despeses financeres
Per deutes amb tercers
Diferències de canvi
Diferències positives de canvi
Diferències negatives de canvi
Deteriorament i resultat per alienació d'instruments financers
Beneficis per participacions en actius financers
Pèrdues per participacions en actius financers
RESULTAT FINANCER
RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS
Impostos sobre beneficis
Resultat de l'exercici procedent d'operacions continuades
RESULTAT DE L'EXERCICI
Aquest annex forma part integrant de la Nota 23 de la memòria dels comptes anuals consolidats.

PPT 2018/19

836.730

828.861

113.980

109.994

60.884

60.599

298.122

267.076

363.331

391.192

413

-

1.375
(33.963)

1.299
(35.214)

(29.165)

(31.010)

(4.006)

(4.205)

(792)

-

15.441

11.083

14.895

10.302

546

781

(541.920)

(512.061)

(485.482)

(454.734)

(41.012)

(43.190)

(14.109)

(12.777)

(1.317)

(1.360)

(206.945)

(189.984)

(129.226)

(125.362)

(5.485)

(5.364)

(1.450)

(1.802)

(1.450)

(1.802)

(11.428)

(10.713)

(2.823)

(846)

(56.533)

(45.898)

(159.869)

(156.808)

109

109

103.172

87.333

2.688

2.500

(26.311)

(31.190)

(36)

-

28.811

33.690

224

-

100.484

84.833

(235)

-

(210)

(38)

100.930

84.871

3.412

(3.500)

(3.313)

(3.500)

6.725

-

17.542

31.117

1.478

612

1.478

612

1.478

612

(17.018)

(14.742)

(17.018)

(14.742)

139

(300)

363

250

(225)

(550)

1.416

(2.009)

2.665

-

(1.248)

(2.009)

(13.985)

(16.440)

3.557
970

14.677
(3.669)

4.527

11.008

4.527

11.008

BALANÇ ECONÒMIC
ANNEX II
PRESSUPOST I LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA PER A L'EXERCICI ANUAL FINALITZAT EL 30 DE JUNY DEL 2018
(expressats en milers d’euros)

REAL 2017/18

PPT 2017/18

OPERACIONS CONTINUADES
Import net de la xifra de negocis

686.471

638.546

Ingressos per competicions

104.001

107.022

Ingressos per abonats i socis

60.008

59.847

Ingressos per retransmissions i drets televisius

187.383

186.151

Ingressos per comercialització i publicitat

335.079

285.526

Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu
Aprovisionaments

1.209

1.330

(7.871)

(9.055)

Consums de material esportiu

(5.365)

(5.423)

Altres aprovisionaments

(2.506)

(3.632)

Altres ingressos d'explotació

3.801

63.975

Ingressos accessoris i altres de gestió corrent

3.300

63.193

Subvencions d'explotació incorporades al resultat de l'exercici

501

782

Despeses de personal

(529.121)

(490.679)

Sous i salaris del personal esportiu

(480.947)

(443.079)

(35.520)

(33.834)

Càrregues socials

(11.631)

(12.498)

Provisions

(1.022)

(1.267)

Altres despeses d'explotació

(190.293)

(189.656)

Serveis exteriors

Sous i salaris del personal no esportiu

(122.690)

(119.226)

Tributs

(4.771)

(5.202)

Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions comercials

(1.746)

(1.250)

Pèrdues per deteriorament de crèdits per operacions comercials

(1.947)

(1.250)

Reversió del deteriorament de crèdits per operacions comercials

200

-

(9.195)

(10.305)

Desplaçaments
Despeses d'adquisició de jugadors

(848)

(808)

Altres despeses de gestió corrent

(51.042)

(52.864)

Amortització de l'immobilitzat

(132.441)

(124.380)

139

109

Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres
Excés de provisions
Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat

Deterioraments i pèrdues
Pèrdues per deteriorament d'immobilitzat intangible esportiu
Reversió del deteriorament de l'immobilitzat intangible esportiu
Resultats per alienacions i altres
Pèrdues procedents de l'immobilitzat material
Beneficis procedents de l'immobilitzat material
Pèrdues procedents de l'immobilitzat intangible esportiu
Beneficis procedents de l'immobilitzat intangible esportiu
Dotació i Aplicació de Provisions
Dotació de Provisions
Aplicació de Provisions
RESULTAT D'EXPLOTACIÓ
Ingressos financers
De valors negociables i altres instruments financers
A tercers
Despeses financeres
Per deutes amb tercers
Diferències de canvi
Diferències positives de canvi
Diferències negatives de canvi
Deteriorament i resultat per alienació d'instruments financers
Pèrdues per participacions en actius financers
RESULTAT FINANCER
RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS
Impostos sobre beneficis
RESULTAT DE L'EXERCICI
Aquest annex forma part integrant de la Nota 23 de la memòria dels comptes anuals consolidats.

2.965

-

205.362

188.593

(2.500)

-

(12.042)

(2.628)

9.542

2.628

207.862

188.593

(42)

-

127

-

(1.413)

(1.353)

209.189

189.946

(8.198)

(47.150)

(8.463)

(47.150)

264

-

32.023

31.635

715

85

715

85

715

85

(10.100)

(1.453)

(10.100)

(1.453)

(352)

(60)

345

420

(697)

(480)

(2.138)

(2.881)

(2.138)

(2.881)

(11.875)

(4.309)

20.148

27.326

(7.218)

(6.632)

12.930

20.695
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Futbol Club Barcelona
Informe de Gestió consolidat de l’exercici acabat
el 30 de juny del 2019

Ingressos d’explotació
Els ingressos d’explotació han superat per segona temporada consecutiva la xifra dels nou-cents milions d’euros, i l’exercici 2018/19 s’ha
tancat amb una xifra d’ingressos rècord en la història del Club de 990.339 milers d’euros, molt propera als 1.000 milions.
Els tres blocs d’àrees de Negoci, que són Estadi, Media i Comercial, creixen fins al punt de compensar l’important descens dels ingressos
procedents de traspassos de jugadors pel fet que la temporada passada vam tenir l’ingrés excepcional de prop de 190 milions d’euros per
la baixa del jugador Neymar Jr.
En el capítol d’Estadi, la mitjana d’assistència al Camp Nou ha augmentat un 9% respecte de la temporada passada, fet que ha provocat que
els ingressos de taquillatge hagin estat en conjunt un 16% superiors a la temporada anterior, resultant especialment destacables l’increment
en partits de Lliga (+24%) i de Champions League (+72%, amb un partit més pel fet d’haver disputat les Semifinals). Aquest increment es
produeix tot i que aquesta temporada, el partit de Supercopa d’Espanya organitzat per la RFEF s’ha disputat fora del Camp Nou, cosa que
ha perjudicat l’ingrés per taquillatge.
A l’apartat de Media, l’increment d’ingressos ha estat molt marcat per l’entrada en vigor del nou conveni amb la UEFA, que ha comportat una
millora en l’import destinat als Clubs participants a la Champions League. L’increment per al Club ha estat de més de 60 milions d’euros,
gràcies al nou esquema de repartiment i a la participació en la ronda de semifinals, essent una ronda més que a la temporada anterior.
A l’apartat Comercial, la gestió directa de les botigues a través de l’empresa filial Barça Licensing & Merchandising, S.L. ha generat 61.440
milers d’euros d’ingrés. La temporada anterior, els ingressos per al Club procedents de la participació en el resultat de l’empresa que tenia
cedida l’explotació comercial van ser de 13.186 milers d’euros. Pel que fa als ingressos de patrocinadors, han pujat un 10,2% pels contractes
amb Beko, Nike, Damm i el nou patrocinador de l’equip femení de futbol, Stanley Black & Decker.

Inversions no esportives
Aquesta temporada hem invertit 67.927 milers d’euros, dels quals 50.679 milers d’euros corresponen al projecte Espai Barça. El Club ha invertit a Les Corts en millores pel Centre de Documentació, així com en l’establiment i millora d’oficines. També s’han realitzat inversions en
millores a la Ciutat Esportiva, principalment per aconseguir que els diferents camps estiguin sempre en un estat òptim, però també en nous
aspectes de la urbanització, així com en equipaments per a les seccions. Pel que fa a les tecnologies de la informació, el Club ha invertit en
millores en la seva web i apps, així com en millores en els sistemes operatius utilitzats internament.
Les inversions a l’Espai Barça s’han concentrat principalment en la construcció de l’Estadi Johan Cruyff a la Ciutat Esportiva i a la realització de treballs preliminars a la zona de Les Corts, així com d’altres inversions destinades al compliment dels requeriments establerts
en els MPGM.
La solidesa patrimonial del Club continua incrementant com a conseqüència de les inversions realitzades en la millora de les nostres instal·lacions i actius.

Drets federatius i traspassos
Durant aquesta temporada 2018/2019, s’han adquirit principalment els drets federatius d’Arthur, Lenglet, Arturo Vidal i Malcom (així com
de De Jong i Neto, que formaran part de la plantilla del primer equip de futbol 2019/20) els quals, afegint diferents variables per consecució
d’objectius, han representat una inversió agregada total de 324.136 milers d’euros. Per altra banda, el Club ha fet vendes per valor de 220.648
milers d’euros com a conseqüència de les baixes dels jugadors Cillessen, Paulinho, Yerri Mina, André Gomes, Paco Alcácer, Lucas Digne i
Denis Suárez, entre d'altres. En aquest capítol, tal com es va indicar la temporada anterior, també es pot considerar que la temporada ha
estat extraordinària tant pel que fa a la quantia de les inversions com als ingressos obtinguts per les baixes.
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Despeses de personal esportiu sobre ingressos d’explotació
Les despeses de personal esportiu també segueixen sota l’afectació dels canvis viscuts durant els últims temps al sector. La situació d’inflació al mercat futbolístic ha afectat el cost d’adquisició dels fitxatges així com el cost dels nous contractes i les renovacions.
Tot i això, les despeses salarials de personal esportiu d’acord amb la ràtio definida per la Lliga de Futbol Professional (LPF), que considera els
costos salarials de futbol sense amortitzacions, respecte dels ingressos d’explotació rellevants, és del 48% i es manté clarament per sota de
la ràtio màxima de compliment que és del 70%.

EBITDA i Deute Net
El resultat consolidat d’explotació abans de les amortitzacions, deterioraments i provisions (EBITDA) d’aquesta temporada 2018/2019 ha
estat de 179.267 milers d’euros, per segona temporada consecutiva la xifra rècord en la història del Club.
El deute net a nivell consolidat és de 217.204 milers d’euros el 30 de juny del 2019. Descomptant el finançament de projectes extraordinaris
d’inversió en immobilitzat material (Espai Barça), tal com estableix l’article 67 dels Estatuts del Club, el deute net és de 137.043 milers d’euros.
Això fa que la ràtio de deute sobre EBITDA a nivell consolidat establerta en el mateix article hagi estat del 0,76, clarament per sota del màxim
permès establert en 2,00.
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Resultat de l’exercici
Els beneficis obtinguts abans d’impostos a nivell consolidat són de 3.556 milers d’euros i de 4.527 milers d’euros després d’impostos. Aquests
resultats representen ja la vuitena temporada consecutiva en què el Club tanca amb resultat positiu l’exercici, i acumula uns fons propis
consolidats positius de 130.184 milers d’euros i un patrimoni net consolidat total de 132.606 milers d’euros.

Investigació i desenvolupament
Durant l’exercici el Club ha portat a terme activitats d’investigació i desenvolupament en l’àmbit de la tecnologia de la informació i les ciències de l’esport.

Informació sobre el període mitjà de pagament als proveïdors
El període mitjà de pagament als proveïdors de l’exercici acabat el 30 de juny del 2019 és de 73 dies. Els saldos amb Entitats Esportives i amb
proveïdors d’immobilitzat es liquiden segons els acords entre les parts, i poden superar el termini establert legalment per a les operacions
comercials.

Fets posteriors
Amb posterioritat al 30 de juny del 2019 no s’han produït transaccions o fets que tinguin un impacte rellevant en la seva lectura, tret dels
esmentats en la Nota 5 de la memòria consolidada.
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FORMULACIÓ DELS COMPTES ANUALS CONSOLIDATS I DE L'INFORME DE GESTIÓ CONSOLIDAT
En data 19 de juliol del 2019, la Junta Directiva formula aquests comptes anuals consolidats el 30 de juny del 2019, que consten del balanç
consolidat, el compte de pèrdues i guanys consolidat, l’estat de canvis en el patrimoni net consolidat, l’estat de fluxos d’efectiu consolidat i la
memòria consolidada, els Annexos I i II a la memòria consolidada, així com l’informe de gestió consolidat, que són impresos en paper timbrat
de l’Estat amb numeració correlativa en aquesta pàgina.
En representació de la Junta Directiva signen aquests comptes anuals consolidats i informe de gestió consolidat:

Sr. Josep Maria Bartomeu i Floreta
President

Sra. Maria Teixidor i Jufresa
Secretària

Sr. Enrique Tombas i Navarro
Tresorer
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EMPRESES I PATROCINADORS
·· CONTEC NOW
·· WÜRTH ELEKTRONIK ESPAÑA
·· HELTEX SUNDECOR
·· TRAVEL CONNECTION SPAIN SL
·· PERFIL STAR SA
·· CODERE
·· FOOTY LEGEND
·· HUAWEI
·· EPICENTR K
·· MSC - MEDITERRANEAN SHIPPING
COMPANY
·· EVENTS AND TRAVEL BARCELONA E&TB GROUP
·· CONSOLID ARGENTINA
·· MERCHANSERVIS
·· NEP BROADCAST SERVICES
SPAIN SLU
·· THUY THI THANH TRUONG
·· GFT IT CONSULTING, S.L.
·· ABR SERVICES-SARL DISTRI CHAPE
·· EUROLEAGUE
·· NECTAR SPORTS
·· OTHER DIRECTION
·· LABORATORIOS HIPRA
·· CMP GROUP - ALTIMA MARKETING
·· FR- MEYER'S SOHN
·· IVS IBERICA
·· SCHINDLER S.A.
·· PLYZER
·· LABORATORIOS RAYT SA
·· SALVADOR TORRAS
·· ALFIL LOGISTICS
·· GRUPO URIACH
·· KERN PHARMA S.L.
·· INOXFORMA
·· LC PACKAGING
·· METALQUIMIA
·· ASCENSORES GALO - GRUPO
ORONA
·· SORIGUE
·· ACCORD HEALTHCARE, S.L.U.
·· SR. XAVIER ROSSINYOL
·· HOTEL PROVENZA 279, S.L. -

PRAKTIK HOTELS
·· FI GROUP (ANTIC F INICIATIVAS)
·· GRUPO ALDESA
·· GASSO EQUIPMENTS S.A
·· GRAMMER - RAFAEL DILOY
·· CCIB
·· NAUTALIA VIAJES SL
·· SUMMIT CAPITAL SL (ORIENCE
INTERNATIONAL )
·· GRUP CAÑIGUERAL
·· CGM PARTNERS- CRYO INOX SL
·· GVC SERVICES LTD
·· AB INBEV
·· TRAVEL CLICK
·· REALE SEGUROS
·· ROCA SANITARIS
·· GRUPO SABICO
·· HCC GLOBAL (TOKIO MARINE
EUROPE S.A. )
·· AVINENT
·· CIPSA
·· ELION
·· AUBAY, S.A.U.
·· AGGITY
·· COSCO SHIPPING LINES SPAIN S.A.
·· COS SERVEIS INFORMÀTICS
·· SPORT RT Y DON BALON VIAJES
·· BIOSYSTEMS
·· ST.ARK EMPIRE
·· GIBRO CORPORATE MANAGEMENT
LIMITED
·· MANOR PACK
·· BRITISH AMERICAN TOBACCO
·· BARCELONA PROJECT'S
·· EUROFRED, S.A
·· KIROLBET APUESTAS DEPORTIVAS
·· SERIGRAFIA PORTAL SL
·· IBERENT TECHNOLOGY SA
·· ESMALTADO DE ENVASES, SL
·· KIROLBET APUESTAS DEPORTIVAS
·· MATIC SA
·· INFINITY MEDIA
COMMUNICATIONS, SL

·· MB'92
·· NOATUM MARITIME
·· KASPERSKY
·· BUFFETE LIBRE LA JONQUERA
·· MESOESTETIC PHARMA GROUP
·· DOMINION
·· ONE FOR ALL IBERIA
·· ARAMARK SERVICIOS DE CATERING
SLU
·· DISBESA
·· MAHOU SAN MIGUEL
·· AHMED STAMBOULI
·· OSBORNE CLARKE
·· RACC
·· SERUNION
·· SURIS SL
·· FEDEX - BUTRAGUEÑO &
BOTTLANDER S.L.
·· CELLNEX TELECOM
·· TRANSPORTES Y CONSIGNACIONES
MARÍTIMAS
·· AUTO PARTS IMPORT
·· LOGICALIS SPAIN
·· ROBERLO
·· POLLI CONSTRUCTION
·· GESTAMP AUTOMOCIÓN
·· LLUCH ESSENCE, S.L.
·· ILUMINACION DISANO
·· BMMAG
·· YOU FIRST SPORTS
·· PATRIGEST
·· MULTIENERGIA
·· BARNA PORTERS
·· DIFARMED S.L.U.
·· SPECIAL CHEMICALS
·· RANDSTAD ESPAÑA, S.L.
·· MGR. NV - GUY REYNIERS
·· DSV AIR & SEA
·· GRUPO PERALADA - CASINO DE
BARCELONA
·· SSERRI
·· CIRSA, S.A. - NORTIA
·· ESTRUCTURAS ARQUÉ

·· IVASCULAR
·· GRAFIQUES VARIAS - COMERCIAL
ARQUE
·· MONTSE INTERIORS SL
·· SOLER & PALAU
·· FCC AQUALIA
·· FCC CONSTRUCCIÓN
·· SOPRIMA INTERNATIONAL
·· LACTALIS
·· ORANGE
·· PULEVA
·· ADEVINTA (SCHIBSTED)
·· JT INTERNATIONAL
·· GERMANS BOADA
·· LOGINPLAST
·· INDUSTRIES MONTANYA S.A
(IMMSA)
·· PANASONIC MARKETING EUROPE
GMBH
·· DELUXE SPAIN BARCELONA S.L.U
·· SOLARCA - CAGIMA
·· ANTONIO PUIG
·· GICAT IMMO SL
·· AGBAR
·· SANITAS
·· OSA HANDLING
·· INVERNANDEZ S.L
·· NICE PEOPLE AT WORK
·· FUTURECO BIOSCIENCE
·· EVERIS
·· AUTODESK
·· CATERING BUFFET LA JONQUERA,
S.L.U.
·· SOPRA STERIA
·· BANC SABADELL
·· EURODETACH HOLLAND
·· ALMAQUIM SA
·· GRUPO GRIFOLS - MOVACO
·· ATRADIUS CRÉDITO Y CAUCIÓN
·· AGBAR
·· NOREL
·· CONCENTROL
·· ERNESTO VENTOS, S.A.

·· PUBLICIDAD.NET / RICH AUDIENCE
·· MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE
·· PREVISORA GENERAL - SERPREGEN
·· EUROFRAGANCE
·· BANCO SANTANDER
·· BOOKURSTAR EGYPT S.A.E
·· COFIDIS
·· TRAVEL GUIDE - HADIREPORT
·· HELM IBERICA SA
·· JC DECAUX
·· JR. INVESTMENTS ROS SL
·· SKEYNDOR
·· BEDDING INDUSTRIAL BEGUDÀ
·· MAT HOLDING
·· WILLIAM HILL
·· MAYSTAR
·· AIMSUN
·· GRUPO EULEN
·· BLACK HAT
·· BERESOR
·· BANC SABADELL
·· AF SPORT
·· CUGAT
·· VALLBANC
·· DABEER
·· GOLDEN LINK TRAVEL
·· HIS WORLD
·· EXCAVACIONS DUOCASTELLA
·· CELLER DE CAPÇANES
·· OBRA CIVIL PROFESIONAL - OCP
·· PEKOS EUROPE GROUP, S.L.
·· MAQUINA CENTER SA
·· ALEF & MAQROLL S.L.
·· 1899 MICK VANLIMBERGEN
·· SUPERSTARS
·· CHAMPIONS TRAVEL LTD
·· VAN DER MEIJS
VASTGOEDONDERHOUD B.V.
·· GCR COMUNICACION SL
·· VERITAS TECHNOLOGIES
·· RED ARBOR
·· BERNAT FAMILY OFFICE
·· CTS IBERICA

·· DS SMITH
·· NEOLITH DISTRIBUTION SL
·· ELECTRO STOCKS
·· GVC SERVICES LTD
·· PLAYTECH
·· TECNITASA
·· NADAL FORWARDING, SL
·· SANGULI SALOU / MARSOPA
·· TEPSA
·· SPORTIUM - CIRSA DIGITAL
·· PETRONIEVES
·· PRIVALIA
·· ABERTIS
·· GARCIA MUNTE ENERGIA
·· PROLOGIS
·· LIBERTY SEGUROS
·· ALBIO FERM
·· NAUTALIA VIAJES SL
·· ARTERO
·· KERN PHARMA S.L.
·· BWIN PARTY - ABILLE
·· CONSTRUCTORA DEL CARDONER SA
·· INTERCOAT
·· IBERTRANSIT WORLDWIDE
LOGISTICS SA
·· DRIVER CARS 2006 SL
·· MY BCN EVENTS
·· SVS VIP SERVICE SL
·· X TICKETS
·· GLOBE IBERIA - LABTECH
·· WORLD WIDE/ FARM FRITTES
·· TRANSPORTES J.CANO TRANSINTERCANO
·· HCM SPORTS MANAGEMENT
·· SWISS-EVENT24 AG
·· SUPERMAN SRL
·· GAIN ACCESS
·· CLC
·· FOOTBALL AND MUSIC
·· PATATAS FRITAS TORRES SL
·· HAVAS MEDIA PLANNING

PARTNERS
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