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ACTES I PROJECTES SOCIALS

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 tempo-
rada, 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.

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 ce-
lebrar 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’homenat-
ge 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 repre-
sentació dels integrants de l’Agrupació Barça Jugadors.

Després del dinar, la celebració es va desplaçar fins a l’in-
terior 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 aplaudi-
ments de l’afició.
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Premi Edelmira Calvetó
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 fe-
mení al nostre país i és l’única dona que ha estat seleccionado-
ra 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 do-
cumental 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.

Laboratori d’Idees amb socis i sòcies
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 Edel-
mira 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 presi-
denta 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 an-
teriors, per tractar temes específicament d’interès per a les do-
nes 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.

‘Barça: femení, plural’, per celebrar el Dia Internacional de les Dones

EL BARÇA I LA DONA

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 Insti-
tucionals 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 Barce-
lona 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 jor-
nada gràcies a dues especialistes com Gemma Cernuda i Aranc-
ha 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.
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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 lu-
crativa 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·la-
borant 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.

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 ba-
lanç de la temporada anterior i els pressupostos del nou exer-
cici, 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’arti-
cle 66, referent a la limitació de la Junta Directiva per superar 
el 10% del límit d’endeutament en forma de crèdit o préstec.

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 Se-
nat, es va dur a terme un acte de lliurament del diploma acredi-
tatiu 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’assis-
tència 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 vice-
president 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 fonamen-
tals d’aquesta plataforma que aglutina els projectes de recerca i 
coneixement del Club.

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, acompa-
nyat, en la majoria dels actes, pel directiu Pau Vilanova.

Finalment, també es va dur a terme a la Llotja President Jo-
sep 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.
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‘T’Acompanyem’ i venda d’entrades
Al llarg de la temporada es va continuar consolidant el servei 
T’acompanyem, que el Barça i la Creu Roja gestionen per fa-
cilitar l’assistència de les persones amb problemes de mobi-
litat 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’Aten-
ció 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 sen-
sibilitat, fet que va facilitar la tasca i la bona imatge del servei.

ATENCIÓ, ACCESSIBILITAT I INCLUSIÓ

Atenció de l’OAE
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 personalit-
zada. L’atenció presencial i el volum de correus electrònics i tru-
cades 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’acces-
sibilitat 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, federaci-
ons 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. 

VIII Diada del Soci Solidari
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 per-
tanyien a entitats i associacions dedicades als col·lectius socials 
més desfavorits de tot Catalunya. Amb el públic d’aquesta edi-
ció 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’in-
terès 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 jor-
nada 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. 

Atenció al soci
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. 
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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.

Promocions per als socis a les botigues Barça
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.

Llotges Obertes als socis
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 ins-
tal·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 se-
leccionats per sorteig. Únicament pel que fa a la Llotja Oberta 
Jove, que va tenir lloc en el partit de Lliga del mes de desem-
bre 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.

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 que-
dar 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. 
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Casal de l’Avi Barça
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’Avant-
llotja 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 incon-
dicional. 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 vita-
litat i dedicació al Barça. 

Abonament Llista d’Espera
Aquesta temporada 2018/19 va continuar funcionant l’abona-
ment 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.

Espai d’Animació
Aquesta temporada va continuar funcionant plenament l’Es-
pai 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 se-
gregada 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 au-
toritzades. 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.

Lliurament de nous abonaments 
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 fina-
litzar el procés de renovació. Els abonaments atorgats seran 
vàlids per al curs 2019/20. Amb l’assignació d’aquests abo-
naments, 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.  
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‘Fem Família’, entrades i passaports
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 fo-
mentar l’assistència familiar a l’Estadi, i al final de la tempo-
rada 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’en-
trades de nens atorgades va ascendir a 48.385 durant el curs.

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 que-
dar 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 Na-
dal del Camp Nou, i hi van assistir el vicepresident primer, Jor-
di 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’exjuga-
dor i entrenador de l’equip Barça Legends, Albert Chapi Ferrer.

Fotografies amb els primers equips 
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’al-
tra 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 bàs-
quet, 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.

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 du-
rant 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 barcelo-
nistes. També van rebre diferents obsequis i reconeixements 
tots els socis joves que van canviar la categoria del seu carnet. 
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ACTES I PROJECTES SOCIALS

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 lúdi-
ques, 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.

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’ofe-
reixen en diferents àmbits com l’educació, la pràctica espor-
tiva, l’entreteniment i altres activitats lúdiques que es poden 
consultar a l’espai web del Club. En el camp educatiu, els so-
cis membres de la Zona Jove van poder gaudir de descomp-
tes 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 pràcti-
ques lúdiques i esportives.  

Programa de voluntariat amb la Fundació
Els socis de la Zona Jove van tenir l’oportunitat de seguir par-
ticipant activament en dos dels projectes socials de la Funda-
ció Barça: FutbolNet i Robot Pol. Els socis que ho van dema-
nar 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 fo-
menta la pràctica esportiva com a cohesió social i conscienci-
ació de valors entre els joves, mentre que el del Robot Pol per-
met que infants hospitalitzats puguin efectuar visites virtuals 
al Camp Nou Experience des del mateix centre hospitalari en 
què estan ingressats. 



121

MEMÒRIA FC BARCELONA 

ACTES I PROJECTES SOCIALS

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.

SOCIS I ESPORT

‘Corrent Fem Barça’
Aproximadament uns 350 inscrits van participar en la Lli-
ga 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 re-
partides 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.

Torneig de bàsquet per a socis joves 
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 bàs-
quet. El torneig es va incloure dins les activitats de Nadal or-
ganitzades 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 partici-
pants van ser obsequiats amb una medalla i un lot de regals, 
així com amb una samarreta commemorativa d’aquest esde-
veniment esportiu i lúdic. 
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Presentació i aliança amb la Fundació Barça
El Palau Blaugrana va reunir tots els integrants dels nou es-
ports amateurs del Barça al mes d’octubre del 2018, en l’ac-
te 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 gra-
des 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 her-
ba, 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.  

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. 

ESPORTS AMATEURS

Reconeixement a l’hoquei gel
El primer equip del Barça Hoquei Gel va rebre el reconeixe-
ment 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 juga-
dors, 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.

ACTES
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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 conti-
nuar 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.

Equip absolut - Homes

Equip absolut - Dones

Homes - Dones

Equip Sub-20 - Homes

Equip Sub-20 - Dones

Escola d’atletisme

EQUIP/CATEGORIA

Lliga Divisió d’honor

Copa del Rei

Campionat de Catalunya Pista Coberta

Campionat de Catalunya Are Lliure

Lliga Divisió d’Honor

Copa de la Reina

Campionat de Catalunya Pista Coberta

Campionat de Catalunya Aire Lliure

Campionat d’Espanya de Cros llarg

Campionats d’Espanya Aire Lliure 2018

Campionats d’Espanya Pista Coberta 2019

Campionat d’Europa Pista Coberta 2019 

Campionat d’Europa Aire lLiure 2018

Campionat de Catalunya Pista Coberta 2019

Campionat d’Espanya Pista Coberta 2019

Campionat d’Espanya Aire Lliure 2019

Campionat de Catalunya Pista Coberta 2019

Campionat d’Espanya Pista Coberta 2019

Campionat d’Espanya Aire Lliure 2019

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

CAMPIONAT

Sotscampions

Campions

Campions

Campions

Terceres

Sotscampiones

Campiones

Campiones

Campiones

Primers Classificats

Primers Classificats

11 Atletes

22 Atletes

Campions

Sotscampions

Tercers

Campiones

5è Lloc

4t Lloc

Segons

CLASSIFICACIÓ

RESULTATS
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ESPORTS AMATEURS / RUGBI

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 rug-
bi 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’Alcoben-
das, 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 Lli-
ga –gràcies als 57 punts aconseguits en la fase regular– i va es-
trenar 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.

Sènior A

Sènior B

Sènior C

Sub-18

Sub-16

Sub-14

Sub-12

EQUIP/CATEGORIA

Liga Heineken 

Supercopa Catalana

Copa del Rei

Divisió d’Honor Catalana

Primera Catalana

Lliga Catalana

Campionat de Catalunya Sevens

Lliga Catalana 

Campionat de Catalunya Sevens

Lliga Catalana

Campionat de Catalunya Sevens

Torneig Nacional

Campionat de Catalunya

CAMPIONAT

Sisè classificat

Campió

Sotscampió

Primer

Cinquè

Tercer

Segon

Segon

Campió

Quart

Segon

Campió Copa d’Argent

Sotscampió

CLASSIFICACIÓ

RESULTATS
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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 jor-
nada els blaugranes van arribar amb opcions de mantenir la ca-
tegoria, ja que es trobaven empatats amb el Melilla a 17 punts.

Una victòria davant el seu rival més directe els hauria val-
gut 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 re-
gular, va disputar la fase final catalana així com la fase d’as-
cens a Primera Nacional, i va finalitzar les dues fases en sego-
na 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.

Superlliga

Sènior B

Juvenil

Cadet

Infantil

Aleví

EQUIP/CATEGORIA

Lliga regular-Superlliga Masculina

Lliga regular-1a Catalana

Fase final catalana

Fase d’ascens 1a Nacional-Roquetes

Lliga regular

Fase final

Campionat d’Espanya - SÒRIA

Lliga regular - Grup 1

Fase final

Lliga regular

Lliga regular

Campionat d’Espanya

CAMPIONAT

Onzè

Primer

Segon

Segon

Primer

Segon

Tretzè

Primer

Quart

Sisè

Segon

Quinzè

CLASSIFICACIÓ

RESULTATS
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ESPORTS AMATEURS / HOQUEI HERBA

L’EQUIP MASCULÍ COMPLEIX 
I EL FEMENÍ ES REIVINDICA
Per tercer any consecutiu el Barça Hoquei Herba seguirà una 
vegada més a la Divisió d’Honor. Els blaugranes van aconse-
guir 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.

1r Equip Masculí

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

EQUIP/CATEGORIA

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

CAMPIONAT

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

CLASSIFICACIÓ

RESULTATS
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ESPORTS AMATEURS / HOQUEI GEL

Primer Equip

U20

U17

U14

EQUIP/CATEGORIA

Lliga Nacional

Copa del Rei

Lliga Nacional

Copa d’Espanya

Lliga Nacional

Copa d’Espanya

Lliga Nacional

CAMPIONAT

Tercer

Campió

Primer a la fase regular

Segon

Campió

Campió

Campió

CLASSIFICACIÓ

RESULTATSCAMPIONS DE LA COPA DEL REI, 
QUATRE ANYS DESPRÉS
Temporada magnífica, la del Barça Hoquei Gel, que va acon-
seguir 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 classifi-
car-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.
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ESPORTS AMATEURS / PATINATGE ARTÍSTIC SOBRE GEL

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 ca-
talanes, 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’àm-
bit 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 in-
corporat 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.

Eva Medina

Valery Russo 

Martina Sibera

Miquel Vial

Jaume Fluvià

Aidan Huestis

Annika Huestis 

Ona Fitó

Emilia Giniiatova

Guiu Oliver

Gael Foulon 

Paula Foulon

Júlia Rodríguez

Fanny Maria

Alexandra Martínez

Daniela Blanco

Arnau Joly 

Júlia Rodríguez

Aleix Gabara

Arnau Joly

Olivia Smart / Adrià Díaz

Emilia Giniiatova

Barça Artistic Team

Wonder

Phoenix 

PATINADOR/PATINADORA

Campionat de Catalunya (debutants)

Campionat de Catalunya (debutants)

Campionat de Catalunya (debutants)

Campionat de Catalunya (debutants)

Campionat de Catalunya (debutants)

Campionat de Catalunya (Benjamí)

Campionat de Catalunya (Cadet)

Campionat de Catalunya (Novice Regional)

Campionat de Catalunya (debs)

Campionat de Catalunya (Basic Novice)

Campionat de Catalunya (Basic Novice)

Campionat de Catalunya (Intermediate Novice)

Campionat de Catalunya (Novice Advanced)

Campionat de Catalunya (Novice Advanced)

Campionat de Catalunya (Novice Advanced)

Campionat de Catalunya (Júnior ISU)

Campionat de Catalunya (Júnior ISU)

Campionat d’Espanya Absolut (Novice Advanced)

Campionat d’Espanya Absolut (Júnior)

Campionat d’Espanya Absolut (Júnior)

Campionat d’Espanya Absolut (Parelles Sènior)

Campionat d’Espanya Infantil (debs)

Campionat d’Espanya Infantil (Ballet)

Campionat d’Espanya Infantil (Ballet)

Campionat d’Espanya Infantil (Ballet)

CAMPIONAT (CATEGORIA)

Primera

Segona

Tercera

Primer

Segon

Segon

Primera

Primera

Primera

Primer

Segon

Tercera

Primera

Segona

Tercera

Primera

Primer

Tercera

Primer

Segon

Segons

Primera

Primeres

Primeres

Primeres

POSICIÓ

RESULTATS
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ESPORTS AMATEURS / BÀSQUET EN CADIRA DE RODES

PRESÈNCIA A LA FINAL FOUR
Una temporada més l’UNES Barça es va classificar per a la Fi-
nal 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 mos-
trar una molt bona versió a la fase d’ascens (organitzada en-
guany 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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FLIRTEJANT AMB L’ASCENS
Isaac Fernández agafava el timó d’un equip renovat que in-
corporava 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 impo-
sar a l’Ardoi i va aconseguir la classificació per a la fase d’as-
cens 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 cate-
goria i amb el títol de la Lliga Catalana de l’LF2 al sac.

Pel que fa a les categories inferiors, el Barça CBS va acon-
seguir que els cinc equips estiguin al màxim nivell català la 
pròxima temporada.

Sènior A

Sènior B

Júnior A

Júnior Blau

Cadet A

Cadet Blau

Cadet Grana

Cadet Groc

Infantil A

Infantil Blau

Infantil Grana

Mini A

Mini Blau

Mini Vermell

Mini Grana

Mini Groc

Premini A

Premini B

EQUIP

Lf2

1A Catalana

Preferent A

Nivell A

Preferent A

Preferent B

Nivell A1

Nivell A2

Preferent

Campionat d’Espanya    

Grup Especial 1r Any

Nivell A

Nivell A1

Nivell A2

Nivell B1

Nivell B2

Nivell C1

Nivell A

Nivell B

CAMPIONAT

Quart Classificat Lliga regular 

 Fase d’ascens A LF1 

Campió Lliga Catalana

Catorzè 

Vuitè 

Tercer 

Quart 

Segon 

Quart 

Tercer 

Subcampió de Catalunya,  

Tercer 

Subcampió de Catalunya

Subcampió de Barcelona

Quart 

Tercer

Tercer 

Campió Lliga regular

Segon 

Subcampió de Barcelona

Quart 

CLASSIFICACIÓ

RESULTATS
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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 blaugra-
nes, 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 blau-
grana, 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.

 Superlliga

 Primera Nacional

 Primera Catalana

 Juvenil A

 Juvenil Grana

 Juvenil Blau

 Juvenil Pro

 Cadet A

 Cadet Grana

Cadet Blau

 Cadet Pro

 Infantil A

 Infantil Taronja

 Infantil Groc

 Infantil Verd

 Infantil Vermell

 Infantil Lila

 Infantil Blanc

 Aleví A

EQUIP/CATEGORIA

Lliga Iberdrola

Lliga Catalana Superlliga

Primera Divisió Nacional

Primera Divisió Catalana Sènior

Campionat d’Espanya Juvenil

Superlliga Júnior

Camponat de Catalunya Juvenil 1a Divisió

Campionat de Catalunya Juvenil 2a Divisió

Campionat de Catalunya Juvenil 2a Divisió

Campionat de Catalunya Juvenil 3a Divisió

Campionat d’Espanya Cadet

Copa d’Espanya

Campionat de Catalunya Cadet 1a Divisió

Campionat de Catalunya Cadet 2a Divisió

Copa d’Espanya (Nivell 3)

Campionat de Catalunya Cadet 2a Divisió

Copa d’Espanya (Nivell 2)

Campionat de Catalunya Cadet 3a Divisió

Campionat d’Espanya Infantil

Copa d’Espanya

Campionat de Catalunya Infantil 1a Divisió

Campionat de Catalunya Infantil 2a Divisió

Copa d’Espanya

Campionat de Catalunya Infantil 2a Divisió

Copa d’Espanya (Nivell 3)

Campionat de Catalunya Infantil 2a Divisió

Campionat de Catalunya Infantil 2a Divisió

Campionat de Catalunya Infantil 2a Divisió

Campionat de Catalunya Infantil 2a Divisió

Campionat de Catalunya Aleví 

CAMPIONAT

Subcampió

Campió

Cinquè

Tretzè

Subcampió

Quart

Campió

Subcampió

Vuitè a la fase d’ascens

Vuitè a la fase d’ascens

Quinzè

Dissetè

Campió de la fase final

Campió

Subcampió

Quart de la fase de grups

Divuitè

Segon a la fase de grups

Campió

Subcampió

Campió a la fase final

Campió

Setzè

Quart de la fase de grups

Quart

Tercer Grup Plata

Quart de la fase de grups

Cinquè Grup Plata

Sisè Grup Bronze

Tercer

CLASSIFICACIÓ

RESULTATS
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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 prin-
cipal 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.

El 39è Congrés consolida la força del moviment de penyes
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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 enti-
tats i garanteix l’estabilitat i la sostenibilitat de la Confedera-
ció, 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 ves-
sant social de l’Entitat. Per això, alineat amb el pla estratègic 
del FC Barcelona, la Confederació aposta per nou grans pro-
jectes 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’ac-
tivitats 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 pe-
nyes, 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 Con-
federació Mundial de Penyes ha aconseguit créixer en globa-
litat 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 ne-
nes 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 Pe-
nyes 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 con-
cret 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 ar-
ribat 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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ACTES
Un miler d’actes celebrats a escala mundial
Durant la temporada 2018/19, la Confederació Mundial de Pe-
nyes ha organitzat i col·laborat en més d’un miler d’actes i acti-
vitats adreçats a penyistes, socis i seguidors blaugrana d’arreu 
del món. Tots els casos coincideixen en el seu propòsit: la vo-
luntat 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 ca-
ràcter 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.

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.

Les penyes, motor dels equips fora de casa
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 acom-
panyat els jugadors de les diferents seccions culers, cosa que evi-
dencia l’enorme rellevància que els penyistes tenen en el mante-
niment 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 mane-
ra, 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 penyís-
tica 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 habi-
tualment 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 fi-
nal 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’At-
lètic de Madrid al Wanda Metropolitano.

L’esperit solidari, cada cop més present
En el transcurs de la darrera temporada, la Confederació Mun-
dial 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 acon-
seguir mobilitzar alumnes d’escoles d’arreu de Catalunya per 
acudir al Camp Nou i contribuir amb aliments de primera ne-
cessitat 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 activi-
tats 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·labora-
ció 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.
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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

Les penyes, ambaixades al territori

Les penyes del FCB

Catalunya

Resta de l’EstatMón

NOVES PENYES

1.247
penyes

164.000
penyistes

33%
-35 anys

Homes Dones

435
penyes
86.000

penyistes

134
penyes
22.300

penyistes
678

penyes
55.700

penyistes



136

MEMÒRIA FC BARCELONA 

AGRUPACIÓ BARÇA JUGADORS

L’EXFUTBOLISTA DEL CLUB, AL CENTRE DE L’AGRUPACIÓ

40 anys de Basilea
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 por-
tar a les vitrines del Club el primer gran títol europeu.

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, previ-
siblement 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.

Vida social
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·lec-
tiu i que els transporten a les vivències del seu pas pel Club.

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’as-
sociació 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 promo-
guda 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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Activitats de futbol a les instal·lacions del Club
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 per-
sones 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 vivènci-
es 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.

Fundació, penyes i Masia 360
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 rela-
ció 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.

Premi per a Ter Stegen i Putellas 
A finals de la temporada, Marc-André ter Stegen i Alexia Pu-
tellas van ser els guanyadors del Premi Barça Jugadors que 
distingeix el jugador i –per primer cop– la jugadora del pri-
mer equip amb més joc net. De la seva banda, Ivan Rakitic va 
recollir la distinció corresponent a la temporada 2017/18.

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 Fe-
mení a la final de la Champions League que es va disputar a 
Budapest (Hongria).

Futbol i memòria
L’Agrupació va posar en marxa durant la temporada un nou pro-
jecte: 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.

Setmana Barça Jugadors a Cervera 
L’Agrupació va organitzar a Cervera la Setmana Barça Juga-
dors, tres dies d’actes protagonitzats per membres de l’ABJ i 
adreçats a totes les edats: clínics, xerrades, tallers i conferèn-
cies. 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.


