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MEMÒRIA FC BARCELONA 

Junta Directiva
Temporada 2019/20

Josep Maria Bartomeu i Floreta
President

Jordi Cardoner i Casaus
Vicepresident primer. Àrea Social i Fundació

Jordi Moix i Latas
Vicepresident econòmic i patrimonial  
i responsable de l’Espai Barça

Pau Vilanova Vila-Abadal
Vicepresident institucional

Oriol Tomàs i Carulla
Vicepresident Àrea Comercial

Joan Bladé i Marsal
Vocal. Secció de Bàsquet

Javier Bordas de Togores
Vocal. Primer Equip Futbol

Dídac Lee i Hsing
Vocal. Àrea Digital

Josep Ramon Vidal-Abarca i Armengol
Vocal. Seccions de Futbol Sala i Hoquei Patins

Xavier Vilajoana i Eduardo
Vocal. Femení, Barça B, Juvenils i Futbol Formatiu

Marta Plana i Drópez
Vocal. Secretària

Jordi Argemí i Puig
Vocal. Secció d’Handbol

David Bellver i Vives
Tresorer. 

Jaume Carreter i Felip
Esports Amateurs

Jordi Mestre i Masdeu*
Vicepresident segon. Àrea Esportiva. *fins al 03/07/19

Emili Rousaud i Parés*
Vicepresident institucional. *fins al 09/04/20

Enrique Tombas i Navarro*
Vicepresident quart. Tresorer. *fins al 09/04/20

Silvio Elías i Marimón*
Vocal. Barça B, Juvenil A i B. *fins al 09/04/20

Jordi Calsamiglia i Blancafort*
Vocal. Comissió de Disciplina. *fins al 09/04/20 

Maria Teixidor i Jufresa*
Secretària. Futbol Femení. *fins al 09/04/20

Josep Pont i Amenós*
Vocal. Àrea Comercial. *fins al 09/04/20
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MEMÒRIA FC BARCELONA 

Benvolguts socis i sòcies, 

L
’Assemblea General de Socis Compromissaris correspo-
nent a la temporada 2019/20 s’hauria d’haver convocat 
i celebrat en el darrer trimestre de l’any 2020, però la si-
tuació epidemiològica provocada per la Covid-19 no ho 
va fer possible. En aquests moments, quan estem veient 
la llum al final del túnel d’una pandèmia que ha causat 

tantes víctimes, també entre molts dels nostres socis i sòcies, 
als quals tindrem sempre presents en el nostre record, el Club, 
com la societat, va recuperant de mica en mica l’anhelada nor-
malitat.

A pesar dels mesos de demora, com a Junta Directiva és 
la nostra responsabilitat sotmetre a aprovació, si s’escau, els 
comptes anuals del Futbol Club Barcelona a 30 de juny del 
2020, i presentar-vos aquesta Memòria corresponent a la tem-
porada 2019/20 que resumeix l’activitat esportiva, institucional i 
de gestió de l’exercici esmentat.

Aprofito aquestes línies per agrair, en nom dels meus com-
panys de la Junta Directiva, la confiança que ens vau fer en les 
eleccions celebrades el 7 de març passat. En els tres primers me-
sos de mandat hem començat a aplicar els canvis que requereix 
l’Entitat per revertir la complicada situació econòmica i redreçar 
la situació esportiva, social, patrimonial i institucional del Club. 

Estem treballant amb la premissa bàsica que el Barça és sen-
timent. I és amb aquesta màxima divisa que esmercem tots els 
esforços perquè el Barça torni a ser un motor d’optimisme i re-
cuperi l’esperit de treball, il·lusió, empenta, solidaritat i estimació 
pels colors per retornar el Club al camí de l’èxit.

Estem treballant per unir el barcelonisme, perquè és un sen-
timent que ens agermana. Perquè el Barça sou tots vosaltres, so-
cis i sòcies, aficionats i aficionades, penyistes, els que doneu sen-
tit a la seva existència. El nostre propòsit és que el Barça torni a 
ser estimat i admirat arreu, perquè torni l’alegria al barcelonisme 
i perquè tots i totes tornem a tocar la glòria i seguim fent Història.

Moltes gràcies.
Visca el Barça! Visca Catalunya!

Salutació  
del president

Joan Laporta  
i Estruch
President  
del FC Barcelona

Junta Directiva
Temporada 2020/21

Joan Laporta i Estruch
President

Rafael Yuste i Abel
Vicepresident primer. Àrea Esportiva

Elena Fort i Cisneros
Vicepresidenta. Àrea Institucional

Eduard Romeu i Barceló
Vicepresident. Àrea Econòmica

Antonio Escudero i Martínez
Vicepresident. Àrea Social

Juli Guiu i Marquina
Vicepresident. Àrea de Màrqueting

Ferran Olivé i Cànovas
Tresorer

Josep Cubells i Ribé
Secretari. Directiu responsable del Bàsquet
   
Josep Maria Albert i Turcó
Vocal. Directiu adjunt al conseller delegat

Xavier Barbany i Canaleta
Vocal. Directiu responsable de l’Hoquei

Miquel Camps i Font
Vocal. Portaveu adjunt de la Junta Directiva

Alfons Castro i Sousa
Vocal. Directiu responsable de Seguretat

Jordi Llauradó i Conejero
Vocal. Directiu responsable de l’Espai Barça

Josep Ignasi Macià i Gou
Vocal. Directiu responsable de l’Àrea Social

Aureli Mas i Raldiris
Vocal. Directiu responsable del Futbol Sala

Xavier Puig i Hernández
Vocal. Directiu responsable del Futbol Femení

Àngel Riudalbas i Codina
Vocal

Joan Solé i Sust
Vocal. Directiu responsable de l’Handbol

Joan Soler i Ferré
Vocal. Directiu responsable del Futbol Formatiu
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QUIQUE
SETIÉN

8

1

22

3

9

23

4

18

10

19

24

11

ARTHUR
MELO

21

MARC-ANDRÉ 
TER STEGEN

ARTURO
VIDAL

GERARD 
PIQUÉ

LUIS 
SUÁREZ

SAMUEL
UMTITI

IVAN 
RAKITIC

JORDI
ALBA

LIONEL 
MESSI

CARLES
ALEÑÁ

JÚNIOR
FIRPO

OUSMANE
DEMBÉLÉ

FRENKIE
DE JONG

NÉLSON
SEMEDO 

MOUSSA
WAGUE

ANTOINE
GRIEZMANN

2

16 17

ERNESTO
VALVERDE

MEMÒRIA FC BARCELONA 

FUTBOL / PRIMER EQUIP

MIGCAMPISTA

DEFENSA

DAVANTER

DEFENSA

DEFENSA

MIGCAMPISTA

DAVANTER

MIGCAMPISTA

DEFENSA

DAVANTER

MIGCAMPISTA

EQUIP TÈCNIC
SEGON ENTRENADOR
EDER SARABIA* 

AUXILIAR TÈCNIC
JOAN BARBARÀ

ENTRENADOR PORTERS
JOSÉ RAMÓN DE LA FUENTE
JON PASCUA*

PREPARADORS FÍSICS
JOSÉ ANTONIO POZANCO, EDU 
PONS, ANTONIO GÓMEZ I FRAN 
SOTO*

‘SCOUTINGS’
JORDI MELERO, ÀLEX GARCIA
I RAÚL PELÁEZ

EQUIP MÈDIC
DOCTORS
RICARD PRUNA,  XAVIER YANGUAS 
I DANIEL FLORIT

FISIOTERAPEUTES
JUANJO BRAU, XAVIER ELAIN,
JORDI MESALLES, XAVI LÓPEZ, 
XAVI LINDE, DANIEL BENITO I 
SEBASTIÀ SALAS

AUXILIARS
DELEGAT
CARLES NAVAL

MATERIAL
JOSÉ ANTONIO IBARZ, 
GABRI GALÁN I JORDI DURAN

OFICINA D’ATENCIÓ 
AL JUGADOR 
PEPE COSTA

FC BARCELONA
Plantilla temporada 2019/20

ENTRENADOR*

30.04.92 - MÖNCHENGLADBACH (ALEMANYA)

22.05.87 - SANTIAGO DE XILE (XILE)

02.02.87 - BARCELONA

24.01.87 - SALTO (URUGUAI)

21.03.89 - L’HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA)  

14.11.93 - YAOUNDÉ (CAMERUN)

10.03.88 - RHEINFELDEN (SUÏSSA)

24.06.87 - ROSARIO (ARGENTINA)

05.01.1998 - MATARÓ (BARCELONA)

22.08.1996 - SANTO DOMINGO (R. DOMINICANA)

15.05.97 - VERNON (FRANÇA)

12.05.1997 - ARKEL (HOLANDA)

PORTER

16.11.93 - LISBOA (PORTUGAL)

DEFENSA

DEFENSA

04/10/1998 - BIGNONA (SENEGAL)

DAVANTER

21.03.1991 - MÂCON (FRANÇA)

MIGCAMPISTA

12.08.96 - GOIANIA (BRASIL)

* Eder Sarabia, Jon Pascua i Fran Soto: des del 13 de gener del 2020

* fins al 13 de gener del 2020

ENTRENADOR*

SEGON ENTRENADOR*
JON ASPIAZU

*des del 13 de gener del 2020
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13

20

SERGIO 
BUSQUETS

JEAN-CLAIR 
TODIBO 

NETO
MURARA 

SERGI
ROBERTO

CLÉMENT
LENGLET

15

19

MARTIN
BRAITHWAITE

31

ANSU
FATI

27

CARLES
PÉREZ

MEMÒRIA FC BARCELONA 

MIGCAMPISTA

PORTER

MIGCAMPISTA

16.07.88 - SABADELL (BARCELONA)

19.07.89 - ARAXÁ (BRASIL)

07.02.92 - REUS (TARRAGONA)

RAFINHA ALCÁNTARA 
CELTA
DENIS SUÁREZ 
CELTA
JASPER CILLESSEN 
VALÈNCIA
PHILIPPE COUTINHO 
BAYERN DE MUNIC
MALCOM 
ZÈNIT DE SANT PETESBURG
SERGI SAMPER 
VISSEL KOBE
JEISON MURILLO 
SAMPDORIA
KEVIN-PRINCE BOATENG 
FIORENTINA
THOMAS VERMAELEN 
VISSEL KOBE
CARLES ALEÑÁ* 
BETIS
JEAN-CLAIR TODIBO* 
SCHALKE 04
CARLES PÉREZ* 
AS ROMA 
MOUSSA WAGUE* 
NIÇA

ARTHUR MELO 
GREMIO
FRENKIE DE JONG 
AJAX
ANTOINE GRIEZMANN 
ATLÈTIC DE MADRID
JÚNIOR FIRPO 
BETIS
NETO MURARA 
VALÈNCIA
MOUSSA WAGUE 
BARÇA B
CARLES PÉREZ 
BARÇA B
ANSU FATI 
JUVENIL
MARTIN BRAITHWAITE* 
LEGANÉS

DEFENSA

17.06.95 - BEAUVAIS (FRANÇA)

 BAIXES ALTES

*Aleñá: Baixa el 28 de desembre del 2019 
(cedit al Betis)
*Todibo: Baixa el 15 de gener del 2020
(cedit al Schalke 04)
*Carles Pérez: Baixa el 30 de gener del 2020 
(cedit a la Roma amb opció de compra obligatòria)
*Wague: Baixa el 31 de gener del 2020
(cedit al Niça)

DEFENSA

30.12.99 - CAIENA (FRANÇA)

*Alta el 20 de febrer del 2020

DAVANTER

05.06.91 - ESBJERG (DINAMARCA)

DAVANTER

31.10.2002 - BISSAU (GUINEA BISSAU)

DAVANTER

16.02.1998 - GRANOLLERS (BARCELONA)
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COVID-19

MEMÒRIA FC BARCELONA 

FUTBOL / LLIGA SANTANDER

El títol s’escapa 
després de l’aturada
El FC Barcelona no va poder aconseguir 
la Lliga per tercer any consecutiu en ser 
superat a la recta final de la competició 
pel Reial Madrid. La pandèmia provocada 
pel coronavirus també va afectar aquest 
torneig, que es va veure aturat durant 
més de tres mesos. Abans de l’aturada, 
l’equip blaugrana, ja amb Setién a la ban-
queta que va substituir Valverde al gener, 
era líder amb 58 punts, dos més que el 
segon classificat, el Madrid, després de 27 
jornades disputades. Tanmateix, el Barça 
no va poder mantenir aquest avantatge i 
els empats davant el Sevilla, el Celta i l’At-
lètic van ser una llosa per al desenllaç de 
la Lliga i, finalment, es va quedar a cinc 
punts del campió, el R. Madrid.

En l’aspecte individual, Leo Messi va 
guanyar el seu setè Trofeu Pitxitxi, el 
quart de manera consecutiva, amb 25 
gols en 33 partits de Lliga, quatre més 
que el segon golejador, el madridista 
Karim Benzema. El crac argentí es con-
verteix en el primer jugador en la histò-
ria de la Lliga a aconseguir aquest dis-
tintiu en set ocasions, amb què supera 
els sis de Telmo Zarra. A més, amb 21, 
Messi també va establir un nou rècord 
d’assistències a la Lliga superant les 
20 de Xavi Hernández a la temporada 
2008-09. També Luis Suárez va fer his-
tòria en superar Kubala i convertir-se en 
el tercer màxim golejador en partits ofi-
cials del FC Barcelona.
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5-1

3-1

4-1
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0-0
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2-2
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1-0

0-1

1-2

0-5

MEMÒRIA FC BARCELONA 

FUTBOL / LLIGA SANTANDER

RESULTATS

 

Griezmann (2), Carles Pérez, Alba, Vidal

Ansu Fati, Arthur

Ansu Fati, De Jong, Piqué, Suárez (2)

Griezmann, Arthur

Suárez, Junior Firpo

Suárez, Vidal, Dembélé, Messi

Griezmann, Messi, Suárez

Lenglet, Vidal, Messi (2), Suárez

Messi

Messi (3), Sergio Busquets

Suárez, Vidal

Messi

Griezmann, Messi (3), Suárez

Griezmann, Suárez

Griezmann, Vidal, Messi, Suárez

Suárez, Vidal

Messi

Ansu Fati (2)

De Jong, Busquets, Lenglet

Griezmann, Sergi Roberto

Messi (4), Arthur

Messi

Vidal, Braithwaite, Alba, Messi

Ansu Fati, Messi (p)

Rakitic

Suárez (2)

Diego Costa (pp), Messi (p)

Torres (pp), Suárez, Griezmann, Ansu Fati

Suárez

Vidal

Messi

Ansu Fati, Messi (2), Suárez, Semedo

Athletic Club - FC Barcelona 

FC Barcelona – Reial Betis

CA Osasuna – FC Barcelona

FC Barcelona – València CF

Granada CF – FC Barcelona

FC Barcelona – Vila-real CF

Getafe CF - FC Barcelona

FC Barcelona – Sevilla FC

SD Eibar - FC Barcelona

FC Barcelona – Reial Madrid

FC Barcelona – Valladolid RCF

Llevant UE - FC Barcelona

FC Barcelona – RC Celta

CD Leganés - FC Barcelona

Atlètic de Madrid – FC Barcelona

FC Barcelona – RCD Mallorca

Reial Societat - FC Barcelona

FC Barcelona – Deportivo Alabès

RCD Espanyol – FC Barcelona

FC Barcelona – Granada CF

València CF – FC Barcelona

FC Barcelona – Llevant UD

Reial Betis – FC Barcelona

FC Barcelona – Getafe CF

FC Barcelona – SD Eibar

Reial Madrid – FC Barcelona

FC Barcelona – Reial Societat

RCD Mallorca – FC Barcelona

FC Barcelona – CD Leganés

Sevilla CF – FC Barcelona

FC Barcelona – Athletic Club

Celta de Vigo – FC Barcelona

FC Barcelona – Atlètic de Madrid

Vila-real CF – FC Barcelona

FC Barcelona – RCD Espanyol

Valladolid RCF – FC Barcelona

FC Barcelona – CA Osasuna 

Deportivo Alabès – FC Barcelona

JORNADA DATA PARTIT RESULTAT GOLEJADORS

Messi

Suárez

Griezmann

Arturo Vidal

Ansu Fati

Arthur

Jordi Alba, Busquets, Lenglet, De Jong

GOLEJADORS

Semedo, Piqué, Sergi Roberto, Dembélé, Rakitic, Junior, 
Braithwaite, Carles Pérez

16/08/2019

25/08/2019

31/08/2019

14/09/2019

21/09/2019

24/09/2019

28/09/2019

06/10/2019

19/10/2019

18/12/2019

29/10/2019

02/11/2019

09/11/2019

24/11/2019

01/12/2019

07/12/2019

15/12/2019

21/12/2019

04/01/2020

19/01/2020

25/01/2020

02/02/2020

09/02/2020

15/02/2020

23/02/2020

01/03/2020

08/03/2020

13/06/2020

16/03/2020 

19/06/2020

23/06/2020

27/06/2020

30/06/2020

05/07/2020

08/07/2020

11/07/2020

16/07/2020

19/07/2020
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MEMÒRIA FC BARCELONA 

FUTBOL / LLIGA DE CAMPIONS

Dolorós adeu 
a Europa
La trajectòria del Barça a la Lliga de 
Campions de la temporada 2019/20 va 
acabar de mala manera a la fase final ce-
lebrada a Lisboa, disputada a partit únic 
a partir dels quarts de final, a causa de la 
pandèmia del coronavirus que va obligar 
a variar el format de la competició. Els 
blaugranes van arribar a Lisboa després 
de superar el Nàpols en el partit de tor-
nada disputat al Camp Nou sense públic 
(3-1), però en el partit únic de quarts de 
final es van trobar un Bayern de Munic 
incommensurable que va fer fora el Bar-
ça de la Champions d’una manera molt 
dolorosa, amb un resultat cruel (2-8) que 
va posar el colofó a la primera tempora-
da sense guanyar un dels tres títols més 
importants (Champions, Lliga o Copa) 
des del curs 2013/14, en què només es va 
endur la Supercopa d’Espanya.

El millor Barça de la història, un 
equip que s’ha mantingut fidel a l’èxit 

i que ha protagonitzat una era de do-
mini blaugrana a Europa, amb 34 títols 
des de la temporada 2004/05, es va 
quedar en blanc de la pitjor manera 
possible, amb un resultat molt cruel 
que no fa justícia a la trajectòria d’uns 
jugadors que ho han guanyat tot, i d’un 
Leo Messi que davant el Nàpols es va 
convertir en el jugador que ha marcat a 
més rivals (35) en la història de la com-
petició.

El mèrit d’haver-se classificat per 
als quarts de final de la Champions 
durant 13 anys consecutius, una gesta 
mai abans aconseguida per la resta 
d’equips europeus (en tota la història 
de la competició cap altre conjunt ha 
encadenat més de vuit presències se-
guides a la ronda de quarts), es va di-
luir a l’Estádio da Luz, on el Barça es va 
apagar irremeiablement, fins a quedar 
immers en la foscor més absoluta.
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MEMÒRIA FC BARCELONA 

FUTBOL / LLIGA DE CAMPIONS

RESULTATS

Fase de grups. 1

Fase de grups. 2

Fase de grups. 3

Fase de grups. 4

Fase de grups. 5

Fase de grups. 6

Vuitens de final anada

Vuitens de final tornada 

Quarts de final (partit únic a Lisboa)

0-0

2-1

1-2

0-0

3-1

1-2

1-1

3-1

2-8

 

Suárez (2)

Messi, Olayinka (pp)

Suárez, Messi, Griezmann

Carles Pérez, Ansu Fati

Griezmann

Lenglet, Messi, Suárez

Alaba (pp), Suárez

17/09/2019

02/10/2019

23/10/2019

05/11//2019

27/11/2019

10/12/2019

25/02/2020

08/08/2020

14/08/2020

Borussia Dortmund  - FC Barcelona 

FC Barcelona – Inter de Milà

Slavia de Praga – FC Barcelona

FC Barcelona – Slavia de Praga

FC Barcelona – Borussia Dortmund

Inter de Milà - FC Barcelona

Nàpols - FC Barcelona

FC Barcelona - Nàpols

FC Barcelona – Bayern Munic

JORNADA DATA PARTIT RESULTAT GOLEJADORS

Suárez

Ansu Fati, Carles Pérez, 
Lenglet

GOLEJADORS

Messi 

Griezmann
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MEMÒRIA FC BARCELONA 

FUTBOL / COPA DEL REI

La Copa del Rei d’aquesta tempora-
da 2019/20 presentava un nou format 
amb eliminatòries a partit únic fins a 
semifinals. El conjunt barcelonista, 
després de superar l’Eivissa i el Le-
ganés en les dues primeres rondes, 
va quedar emparellat als quarts de fi-
nal amb l’Athletic Club. Es presentava 
una eliminatòria molt igualada a San 
Mamés entre els dos equips que més 
vegades han guanyat la competició. 
Els de Setién van dominar la posses-
sió de la pilota i van disposar de les 
millors ocasions de gol, però la falta 
d’encert de cara a porteria va deixar 

viu un Athletic que, impulsat per la 
seva afició, no es va rendir. Ansu Fati, 
Griezmann i Messi van tenir ocasions 
per avançar el Barça però el porter 
Unai Simón va fer tres aturades de 
mèrit per evitar que el Barça s’avancés 
al marcador. Quan el partit semblava 
que es decidiria a la pròrroga, un gol 
en pròpia porteria de Sergio Busquets 
en temps afegit va condemnar l’equip 
barcelonista, que ja no va tenir temps 
per reaccionar. L’eliminació va suposar 
que per primera vegada en deu anys 
el Barça no es va classificar per a les 
semifinals de la Copa del Rei.

La falta d’encert 
es paga al final
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MEMÒRIA FC BARCELONA 

FUTBOL / COPA DEL REI

RESULTATS

Setzens de final

Vuitens de final

Quarts de final

1-2

5-0

1-0

Griezmann (2)

Messi (2), Arthur, Lenglet, Griezmann

22/01/2020

30/01/2020

26/02/2020

UD Eivissa – FC Barcelona

FC Barcelona - Leganés

Athletic Club – FC Barcelona

JORNADA DATA PARTIT RESULTAT GOLEJADORS

Griezmann

Messi

GOLEJADORS

Arthur, Lenglet
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MEMÒRIA FC BARCELONA 

FUTBOL / SUPERCOPA D’ESPANYA

L’equip blaugrana va viatjar a Jiddah (Aràbia Saudita) per 
disputar la nova Supercopa d’Espanya, que estrenava un 
format de Final a Quatre. A banda del FC Barcelona, campió 
de la Lliga de la temporada 2018/19, els altres participants 
van ser el València, com a guanyador de la Copa del Rei, i 
el Reial Madrid i l’Atlètic de Madrid. Barça i Atlètic van en-
frontar-se en la segona semifinal del torneig en un partit en 
què els blaugranes van merèixer més. Tot i que el quadre de 
Simeone es va avançar a l’inici de la segona meitat, els gols 
de Messi i Griezmann van permetre al conjunt barcelonista 
capgirar el marcador. Amb el partit encarrilat, Messi i Piqué 
van eixamplar la diferència convertint dos gols però van ser 
anul·lats pel VAR, fet que va donar ales a l’Atlètic. A la recta 
final del partit, Morata, de penal, feia el 2-2 i, poc després, 
un gol de Correa avançava l’equip matalasser. Els homes de 
Valverde van intentar forçar la pròrroga, però ja no van tenir 
temps i el partit va finalizar amb aquest 2-3.

Sense sort a Aràbia

RESULTATS

2-3 Messi, Griezmann09/01/2020 FC Barcelona – Atlètic de Madrid

DATA PARTIT RESULTAT GOLEJADORS
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F UTBOL / PRETEMPORADA I AMISTOSOS

El Barça va viatjar al Japó per iniciar la preparació de la nova 
temporada en el marc del FC Barcelona Japan Tour 2019 
Presented by Rakuten. Per primer cop en una gira de pretem-
porada, l’equip barcelonista va estar acompanyat pel Barça 
Rugby. 

L’equip blaugrana va visitar les ciutats de Tòquio i Kobe, 
on va disputar la Rakuten Cup supported by Scalp-D, que el 
va enfrontar al Chelsea FC i al Vissel Kobe, a més de parti-
cipar en una àmplia agenda d’actes institucionals i socials. 
En el primer partit, l’equip de Valverde va perdre davant un 
Chelsea més rodat per 1-2. El segon partit va ser molt emotiu 
perquè el conjunt barcelonista va jugar contra l’equip de l’ex-
blaugrana Iniesta, el Vissel Kobe, en el qual també van jugar 
Villa i Samper. Els blaugranes van ser superiors i van guanyar 
per 0-2, amb un doblet del jove Carles Pérez. 

La segona part de la pretemporada es va celebrar al als 
Estats Units, on el FC Barcelona va jugar dos partits davant el 
Nàpols. En el primer, disputat a Miami, el conjunt de Valverde 
va guanyar per 2-1, amb gols de Sergio Busquets i Rakitic, i 
en el segon, a Michigan, va golejar l’equip italià per 4-0, amb 
un doblet de Suárez i gols de Griezmann i Dembélé.

D’altra banda, el FC Barcelona va jugar un partit solida-
ri a Cartagena que va servir per recaptar diners per ajudar 
als damnificats de les riuades causades per la DANA. L’equip 
blaugrana, format per jugadors del primer equip i del Barça 
B, va guanyar el conjunt murcià per 0-2, amb gols de Carles 
Pérez i Marqués. 

Pretemporada al Japó i 
als Estats Units, i amistós 
solidari a Cartagena

RESULTATS

1-2

0-2

2-1

4-0

0-2

Rakitic

Carles Pérez (2)

Sergio Busquets, Rakitic

Suárez (2), Griezmann, Dembélé

Carles Pérez, Marqués

23/07/19

27/07/19

07/08/19

10/08/19

13/11/19

FC Barcelona – Chelsea FC

Vissel Kobe - FC Barcelona

FC Barcelona - Nàpols

FC Barcelona - Nàpols

Cartagena – FC Barcelona

DATA PARTIT RESULTAT GOLEJADORS
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FUTBOL / TROFEU JOAN GAMPER 

El FC Barcelona va vèncer l’Arsenal per 2 a 1 i es va adjudicar 
el 42è Trofeu Joan Gamper de la seva història. En la tradici-
onal presentació de la plantilla davant d’un Camp Nou ple a 
vessar, tres de les quatre incorporacions de l’equip van gau-
dir dels primers minuts davant la seva nova afició: Neto sota 
els pals, De Jong de migcentre i Griezmann com a punta de 
llança. També van tenir protagonisme fins a tres jugadors del 
Barça B: Miranda, Riqui Puig i Álex Collado. El Barça, menys 
rodat que l’Arsenal, va aconseguir una victòria molt treba-
llada tot i veure com els londinencs s’avançaven en el mar-
cador gràcies a una fantàstica maniobra del davanter Auba-
meyang. Entrada la segona meitat un desafortunat autogol 
de Maitland Niles va equilibrar el matx, i ja arribats al temps 
afegit una rematada acrobàtica de Luis Suárez va permetre 
que el Trofeu Joan Gamper, un any més, es quedés a Barce-
lona.

Remuntada en l’estrena 
de la temporada al
Camp Nou

RESULTATS

2-1 Maitland Niles (p.p.), Luis Suárez04/08/2019 FC Barcelona – Arsenal FC

DATA PARTIT RESULTAT GOLEJADORS
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FUTBOL / PREMIS INDIVIDUALS

Leo Messi va guanyar per primera vega-
da el premi The Best com a millor futbo-
lista de l’any. Aquest guardó de la FIFA, 
que voten els capitans i entrenadors de 
les seleccions, així com una representa-
ció de periodistes, el va assolir el blaugra-
na després d´imposar-se amb 46 punts al 
central del Liverpool Virgil van Dijk (38 

punts) i al davanter del Juventus Cris-
tiano Ronaldo (36 punts). Una delegació 
institucional, encapçalada pel president 
Josep M. Bartomeu, va acompanyar el 
crac argentí en una vetllada en què l´ho-
landès Frenkie de Jong, juntament amb 
Messi, van entrar en el millor onze de la 
temporada, el FIFA FIFPro World 11.

Messi guanya el The Best

Leo Messi va guanyar la sisena Pilota 
d’Or de la seva carrera esportiva i es va 
convertir en el jugador que més cops 
l’ha guanyat en tota la història del tro-
feu. Un nou reconeixement per a l’astre 
culer, que continua demostrant any 
rere any que és el millor de la història. 

El lliurament del guardó, atorgat per 
la revista francesa France Football, va 
tenir lloc a París i va comptar amb l’as-
sistència d’una delegació del FC Bar-
celona, que va estar encapçalada pel 
president Josep M. Bartomeu, acompa-
nyat d´altres directius del Club.

Messi aconsegueix la sisena Pilota d’Or

Leo Messi va recollir la Bota d’Or 2018-
19 com a màxim golejador de la tem-
porada 2018/19 i continua sumant 
rècords.  Els 36 gols que va marcar en 
aquell curs van permetre assolir aquest 
guardó per sisena vegada i tercera con-
secutiva, a més de guanyar el seu sisè 

trofeu Pitxitxi. L’argentí va superar en la 
classificació el francès del PSG Kylian 
Mbappé (33 gols) i l’italià de la Samp-
doria Fabio Quagliarella (26).  L’acte va 
tenir com a protagonistes els fills de 
Messi, que van ser els encarregats de 
lliurar el guardó al seu pare.

Lliurament de la Bota d’Or a Leo Messi

Coincidint amb el sorteig de la fase 
de grups de la Lliga de Campions a 
Mònaco, la UEFA va reconèixer Leo 
Messi i Frenkie de Jong com el millor 
davanter i el millor migcampista, res-
pectivament, de la temporada 2018/19 
a Europa. El guanyador absolut va ser 

el defensa holandès del Liverpool Vir-
gil van Dijk, que va superar en la clas-
sificació Leo Messi i Cristiano Ronaldo. 
El jurat el formen 80 entrenadors dels 
clubs participants a la Champions i a 
Lliga Europa i 55 periodistes de cadas-
cuna de les federacions de la UEFA.

Premi als millors jugadors de la UEFA

El jugador blaugrana Leo Messi va gua-
nyar el premi Laureus al Millor Espor-
tista de l’Any. L’argentí, que és el primer 
futbolista en la història que guanya 
aquest premi individual, va compartir 
guardó amb el pilot de Fórmula 1 Lewis 
Hamilton, que va aconseguir el mateix 

nombre de vots, en el que va ser el pri-
mer empat de la història d’aquests pre-
mis considerats els Oscars de l’esport. 
L’argentí va obtenir per fi aquest premi 
després de cinc nominacions anteriors 
i va superar Rafa Nadal, Marc Márquez, 
Eliud Kipchoge o Tiger Woods.

Premi Laureus com a millor esportista de l’any
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FUTBOL / BARÇA B

Any molt positiu amb final cruel

El filial blaugrana va completar una temporada molt bona 
en el que ha estat l’any d’estrena de la seva nova casa: 
l’Estadi Johan Cruyff. El Barça B va finalitzar la Lliga en 
segona posició al Grup III de Segona Divisió B a només un 
punt del líder, el Castelló, amb un balanç de 13 victòries, 10 
empats i només cinc derrotes en què va marcar 40 gols i 
en va encaixar 27. Els homes de Francesc Xavier Garcia 
Pimienta es van guanyar el dret a disputar el play-off 
d’ascens a Segona Divisió A en una temporada complicada 
que, com a totes les categories del futbol espanyol, es 
va veure afectada per la crisi sanitària de la Covid-19. La 
Lliga es va suspendre a la jornada 28 i el play-off d’ascens 
es va disputar de manera exprés a Andalusia (Màlaga, 
Marbella i Algesires) a partit únic i sense públic. El Barça 
B va superar la primera ronda de la promoció d’ascens 
després de superar el Valladolid Promesas (3-2) en un 

Segon al Grup III de Segona Divisió B
Eliminat a la tercera ronda del play-off d’ascens a Segona A

CLASSIFICACIÓ FINAL

PLANTILLA
PORTER:  Sergi Puig, Carevic, Iñaki Peña
DEFENSA:  Dani Morer, Jorge Cuenca, Óscar Mingueza, Guillem Jaime, Ronald Araujo, Sergio 
Akieme, Juan Brandáriz ‘Chumi’
MIGCAMPISTA:  Riqui Puig, Álex Collado, Ramón Rodríguez ‘Monchu’, Ferran Sarsanedas, 
Jandro Orellana, Ludovit Reis, Matheus Pereira
DAVANTER:  Kike Saverio, Hiroki Abe, Ansu Fati, Rei Manaj, Abel Ruiz*
ENTRENADOR: Francesc Xavier Garcia Pimienta
SEGON ENTRENADOR: Pau Martí

*Cedit a l’Sporting de Braga el 31 de gener del 2020

partit molt emocionant disputat a Màlaga. A la segona 
ronda es va desfer a la tanda de penals al Badajoz després  
d’empatar per 1-1. Elsjugadors del filial van encertar els 
cinc llançaments i Iñaki Peña en va aturar un. L’ascens, 
malauradament, no va ser possible. El filial blaugrana va 
caure a la tercera ronda del play-off contra el Sabadell en 
el partit disputat a Marbella (1-2). La temporada, tot i seguir 
un any més a Segona B, deixa un excel·lent balanç en la 
formació dels jugadors. Ronald Araujo, Ansu Fati i Riqui 
Puig s’han consolidat en el primer equip, mentre que Iñaki 
Peña, Morer, Jorge Cuenca, Monchu i Collado han estat uns 
habituals en els entrenaments i convocatòries del primer 
equip. Com també s’han consolidat al filial els juvenils 
Ilaix, Gerard, Nils, Konrad, Arnau Tenas, Mika, Álvaro Sanz, 
Rosanas, Jaume Jardí i Nico González en una demostració 
evident que la Masia batega amb molta força.
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FUTBOL / BARÇA B

Monchu

Collado, Kike Saverio 

Hiroki Abe

Konrad, Araujo, Abel Ruiz

R. Manaj, J. Cuenca, Riqui Puig, Morer

Ilaix, Guillem Jaume, Gerard Fernández, Carles Pérez

GOLEJADORS

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Play-off. 1a eliminatòria

Play-off. 2a eliminatòria

Play-off. Final

0-2

2-2

1-0

2-2

0-1

2-0

4-1

3-0

1-1

1-0

0-0

1-1

3-3

1-1

2-1

0-0

3-1

1-0

2-0

2-1

1-0

2-0

1-2

2-3

1-2

0-0

0-0

3-2

3-2

1 (p.p.)-1

1-2

Abel Ruiz, Kike Saverio

J. Cuenca, Guillem Jaime

Collado, Riqui Puig

Monchu

Abel Ruiz, Collado

Riqui Puig

Monchu, Kike Saverio, Morer

Abel Ruiz

Monchu

Araujo

Carles Pérez, Hiroki Abe, Monchu

Hiroki Abe

Araujo, Monchu

Hiroki Abe (2), Collado

Araujo, Collado

Monchu, Morer

Monchu, Kike Saverio

R. Manaj, Konrad

Saverio, Gerard Fernández

Collado, Kike Saverio

Monchu, J. Cuenca, Ilaix 

Konrad (2), Monchu

R. Manaj

Monchu

25/08/2019

01/09/2019

07/09/2019

14/09/2019

21/09/2019

29/09/2019

06/10/2019

12/10/2019

19/10/2019

28/10/2019

03/11/2019

10/11/2019

17/11/2019

24/11/2019

01/12/2019

08/12/2019

15/12/2019

22/12/2019

05/01/2020

12/01/2020

19/01/2020

26/01/2020

02/02/2020

09/02/2020

16/02/2020

22/02/2020

01/03/2020

08/03/2020

19/07/2020

23/07/2020

26/07/2020

Badalona - Barça B

Barça B – Nàstic

Ejea – Barça B

Barça B – Prat

Vila-real B – Barça B

Barça B – Llevant B

Hércules CF – Barça B

Barça B – Orihuela

Llagostera - Barça B

Barça B – CE Sabadell

Barça B – Andorra

CD Ebro – Barça B 

Barça B – Cornellà

Lleida - Barça B 

Barça B – CD Castelló

València Mestalla - Barça B

Barça B – CF La Nucía

UE Olot – Barça B

Barça B – RCD Espanyol B

Barça B – CF Badalona

Nàstic de Tarragona – Barça B

Barça B – SD Ejea

AE Prat – Barça B

Barça B – Vila-real B

Llevant B – Barça B

Barça B – Hércules CF

Orihuela – Barça B

Barça B - Llagostera

Barça B-R. Valladolid Promesas

Barça B- CD Badajoz

Barça B - Sabadell

JORNADA DATA PARTIT RESULTAT GOLEJADORS

RESULTATS
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El Juvenil A es va proclamar campió de Lliga 2019/20 del 
Grup 3 de la Divisió d’Honor després que la Reial Federa-
ció Espanyola de Futbol va donar per finalitzades les com-
peticions juvenils a causa de la pandèmia del coronavirus. 
D’aquesta manera, l’equip de Franc Artiga va guanyar la Lliga 
en liderar la competició a la jornada 25 –en quedaven 5 per 
disputar– amb 63 punts (20 victòries, tres empats i dues der-
rotes), dos punts més que el Saragossa, segon, i tres més que 
l’Espanyol, tercer. El Juvenil A va iniciar la temporada amb 
Víctor Valdés a la banqueta blaugrana, on s’hi va estar fins a 
la jornada cinc i després va ser destituït per Franc Artiga, que 
estava al capdavant del Juvenil B. Gerard Fernández, amb 19 
gols, i Jaume Jardí, amb 10, van ser els màxims golejadors 
d’un Juvenil A que va encarrilar el títol gràcies a les 11 vic-
tòries consecutives que va sumar entre les jornades 13 i 23 
de Lliga. 

És la sisena Lliga del Juvenil A en els darrers 10 anys en 
una temporada en la qual un total de sis juvenils han dis-
posat de minuts al Barça B: Ilaix, Konrad, Gerard Fernández, 
Nils, Antonio Jesús i Mika Mármol. L’RFEF va suspendre la 
Copa de Campions i la Copa del Rei per la Covid-19.

JUVENIL A

PORTER:  Arnau Tenas, Pol Tristán, Ramon Vilà
DEFENSA:  Adrià Altimira, Josep Jaume Busquets, José Martínez, Mika Mármol, Sergi Rosanas, 
Antonio Sola, Igor Gómes, Xavier Mbuyamba, Alejandro Balde
MIGCAMPISTA:  Antonio Jesús Cantón, Nicolas González, Ilaix Moriba, Álex Rico, Álvaro Sanz, 
Àlex Sala, Oriol Soldevila
DAVANTER:  Konrad de la Fuente, Jaume Jardí, Nils Mortimer, Gerard Fernández
ENTRENADOR: Franc Artiga
SEGON ENTRENADOR: Alberto Encinas

PLANTILLA

CLASSIFICACIÓ FINAL
Campió de la Lliga Divisió d’Honor Juvenil Grup 3
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Eliminats a la fase de grups 
de la UEFA Youth League

JUVENIL B

L’èxit de la Lliga no va tenir continuïtat a Europa on el Juvenil 
A va quedar eliminat a la fase de grups per primera vega-
da des que participa a la UEFA Youth League, una compe-
tició que va guanyar les temporades 2013/14 i 2017/18. Les 
dues primeres derrotes del Juvenil A amb Víctor Valdés a la 
banqueta van condicionar molt un Juvenil A que després va 
anar a remolc durant tota la competició. La primera derrota 
va arribar al camp del Borussia Dortmund i la segona va ser 
a l’Estadi Johan Cruyff davant de l’Inter. L’arribada de Franc 
Artiga va ser un revulsiu momentani a Europa i l’equip va ser 
capaç de guanyar per 0-4 al camp de l’Slavia de Praga en el 
seu millor partit a Europa. Tanmateix, el Juvenil A va tancar 
la competició amb tres derrotes contra l’Slavia de Praga, el 
Borussia Dortmund i l’Inter. 

La Federació Espanyola de Futbol (RFEF) va donar per fi-
nalitzada la temporada a causa de la Covid-19 quan es 
portaven disputades 24 jornades de Lliga –en quedaven 
10 per disputar– i el Juvenil B era segon, amb 51 punts, 
a només dos del líder i posterior campió, el Sabadell. La 
derrota a la jornada 21 a la Ciutat Esportiva Joan Gamper 
contra el Sabadell (1-2) i l’empat contra el Llagostera, tam-
bé a casa, a la jornada 23 (1-1) va passar factura a l’equip 
d’Òscar López, que, fins aleshores, havia dominat el cam-
pionat. 

El Juvenil B va sumar 15 victòries, sis empats i tres derro-
tes en les quals va marcar 55 gols i en va encaixar 26. Diego 
López, amb 10 gols, i Brian Peña, amb vuit, van ser els dos 
màxims golejadors de l’equip. El Juvenil B no va poder dis-
putar el Campionat de Catalunya, com fa cada temporada, 
a causa també del coronavirus. La temporada, això sí, deixa 
com a nota positiva la presència habitual de dos jugadors, 
Diego López i Zacarías Ghailán, al Juvenil A de Franc Artiga al 
tram final de la temporada. 

PORTER:  Arnau Rafús, Jorge Carrillo, Pablo Cuñat
DEFENSA:  Miquel Juanola, Marc Alegre, Carlos Gallego, Pelayo Fernández, Gerard Gómez, 
Damián Canedo, Chadi Riad, Juan Larios
MIGCAMPISTA:  Marc Casadó, Joan González, Jorge Alastuey, Marc Doménech, Txús Alba, 
Arnau Solà, Josep Cerdà, Dani Cervera
DAVANTER:  Diego López, Brian Peña, Zacarias Ghailan, Anwar Mediero, Mamadou Saidou, 
Juan David Fuentes, Fermín López
ENTRENADOR: Òscar López
SEGON ENTRENADOR: Pol Planas

PLANTILLA

Subcampió de la Lliga Nacional Juvenil Grup 7
CLASSIFICACIÓ FINAL

1                                        

2                                        

3                                    

4                                    

5                                   

6                                  

2-1

0-3

 0-4

2-3

 1-2 

 2-0

Borussia Dortmund – Juvenil A               

Juvenil A – Inter                                        

Slavia Praga – Juvenil A                            

Juvenil A – Slavia Praga                             

Juvenil A – Borussia Dortmund                

 Inter – Juvenil A                                          

JORNADA PARTIT RESULTAT

RESULTATS

Konrad de la Fuente     

Nils Mortimer       

Gerard Fernández, Jaume Jardí i Igor Gómes 

GOLEJADORS
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Excel·lent temporada la que va signar el Cadet A de Sergi Milà. L’equip 
liderava la competició, a la Divisió d’Honor Cadet, amb 55 punts, en el 
moment de la suspensió de la Lliga per la Covid-19. Una primera po-
sició que mantenia amb tres punts per davant de l’Espanyol, segon, i 
onze respecte al Girona, tercer. Fins a aquell moment, l’actuació de la 
generació del 2004 havia estat impecable. No només pels resultats sinó 
pel bon futbol, amb un marcat estil Barça, exhibit en tots els partits. Els 
nois del Cadet A van sumar 18 victòries i només van cedir un empat al 
camp de l’Europa (2-2). Un total de 19 partits en els quals van marcar 64 
gols i només en van encaixar 11. Ángel Alarcón, amb 15 gols, va ser el 
Pitxitxi de la categoria. També va destacar l’aportació golejadora de Gavi 
(9), Ilias (8) i Jordi Coca (7). El Cadet A no va poder disputar, a causa de la 
Covid-19 ni el MIC ni el Campionat de Catalunya.

Molt bona temporada també del Cadet B de Marc Serra. L’equip 
liderava la competició, al Grup 1 de Preferent, amb 53 punts, en el 
moment de la suspensió de la Lliga per la Covid-19. Una primera 
posició que mantenia amb 12 punts per davant del Cornellà B, se-
gon, i 15 respecte al Cambrils Unió, tercer. Els nois del Cadet B van 
sumar 17 victòries, dos empats i només una derrota al camp del 
Cornellà en el darrer partit de Lliga que es va poder disputar (1-0). 
Un total de 20 partits en els quals van marcar 48 gols i només 
en van encaixar 12. Destaquen les 11 victòries de l’equip de Marc 
Serra en què va deixar la seva porteria a zero en una Lliga on els 
jugadors s’enfronten la majoria de les vegades a cadets de segon 
any. Iker Bravo, amb 16 gols, va finalitzar com a Pitxitxi de la cate-
goria. També destaca l’aportació golejadora d’Antonio Martín (9) i 
Cristóbal Muñoz (7). 

CADET A

CADET B

PORTER:  Alejandro Ramos, Ander Astrálaga
DEFENSA:  Diego Almeida, Arnau Casas, Gerard González, Marc Jurado, Pablo López, Pol Muñoz, 
Álex 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, Xavier Moreno
ENTRENADOR: Sergi Milà
SEGON ENTRENADOR: Pere Romeu

PLANTILLA

PORTER:  Aaron Alonso, Antonio Gómez, Marc Dolz
DEFENSA:  Niko Takahashi, Llorenç Ferrés, Daniel Gamboa, Sergi Domínguez, Denis Cruces, Iker 
Córdoba, Joan Anaya
MIGCAMPISTA:  Gerard Hernández, Javier Alba, Edgar Martínez, Ricard Pulido, Ibai Reches, 
Cristóbal Muñoz, Jan Molina
DAVANTER:  Antonio Martín, Iker Bravo, Amadou Balde, Kareem Tunde
ENTRENADOR: Marc Serra
SEGON ENTRENADOR: Oskar Coca

PLANTILLA

La Federació Catalana de Futbol va decidir el 27 de maig resoldre les competicions de futbol formatiu, a causa de la crisi sa-
nitària provocada per la Covid-19, sense descensos  i amb l’aplicació del nombre d’ascensos marcats pel pla de competicions 
de la temporada 2019/20. La decisió dona validesa a les classificacions en el moment en què es va produir l’aturada de les 
competicions, però la situació de primer classificat no comportava la consideració de campió, ateses les circumstàncies ex-
cepcionals de finalització de les Lligues.
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INFANTIL A

INFANTIL B

L’equip de David Sánchez liderava la competició, a la 
Divisió d’Honor Infantil, amb 54 punts, en el moment de la 
suspensió de la Lliga per la Covid-19. Una primera posició 
que mantenia amb sis punts per davant de l’Espanyol, segon, 
i 10 respecte al Cornellà, tercer, tot i que aquests dos equips 
tenien un partit menys. L’Infantil A havia disputat 21 partits 
amb un balanç de 17 victòries, tres empats i només una 
derrota a la tercera jornada de Lliga al camp del Gimnàstic 
Manresa. Un balança positiu de joc i resultats en els quals 
el nois de David Sánchez van marcar 59 gols i només en van 
encaixar 13. El davanter blaugrana Hugo Alba, amb 19 gols, 
va ser el Pitxitxi de la categoria. També destaca l’aportació 
golejadora de Marc Guiu (9) i Adrian Gill (8).

Bon futbol també el desenvolupat per l’Infantil B. L’equip 
d’Albert Puig liderava la competició, al Grup 1 de Preferent 
Infantil, amb 53 punts, en el moment de la suspensió de 
la Lliga per la Covid-19. Una primera posició que mantenia 
amb tres punts per davant de l’Escola F. Gavà, segon, i 12 
respecte al Prat, tercer. L’Infantil B havia disputat 20 partits 
amb un balanç de 17 victòries, dos empats i només una úni-
ca derrota amb un balanç positiu de 61 gols a favor i només 
16 d’encaixats. Una dada significativa és que només es van 
quedar dues vegades sense marcar. Lamine Yamal, amb 13 
gols, va ser el màxim golejador de l’equip seguit d’Ángel 
Jiménez (10) i Pau Cubarsi (6). Al Torneig Internacional de 
LaLiga Promises disputat a Abu Dhabi, l’equip va caure a la 
tanda de penals dels quarts de final contra el Sevilla.

PORTER:  Gerard Curto Solé, Diego Kochen, Aron Yaakobishvili
DEFENSA:  Adam Aznou, Aleix del Castillo, Héctor Fort, Jan Colomé, Alexis Olmedo, Landry 
Cephas, Wesley Dual
MIGCAMPISTA:   Alejandro Domínguez, Brian Fariñas, Adrian Simon, Tomás Noel Marqués, 
Arnau Pradas,  Pau Prim,  Jan Quiles
DAVANTER:   Hugo Alba,  Marc Guiu,  Jan Montes,  Pol Montesinos,  Ianis Tarba
ENTRENADOR:  David Sánchez
SEGON ENTRENADOR:  Pere Olivé

PLANTILLA

PORTER:  Jan Lagunas, Jordi Saucedo, Max Bonfill
DEFENSA:  Denis Cruz, Pau Cubarsi, Andrés Cuenca, Álex Famada, Gerard Luque, Óscar Masqué, 
Albert Navarro, Gerard Ruiz
MIGCAMPISTA:  Jofre Torrents, Guillem Víctor, Daniel Ávila, Marc Bernal, Xavi Castellanos, Xavi 
Espart, Gibert Jordana, Quim Junyent, David Sáez, Genís Torrelles
DAVANTER:  Ángel Jiménez, Shane Patrick Kluivert, Lamine Yamal Nasraqui Ebana, Nouhoun 
Sylla
ENTRENADOR: Albert Puig
SEGON ENTRENADOR:  Arnau Blanco

PLANTILLA
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La temporada de l’Aleví A va ser espectacular. L’equip de Jor-
di Pérez liderava la competició, al Grup 1 de Preferent, amb 
60 punts, en el moment de la suspensió de la Lliga per la 
Covid-19. Una primera posició que mantenia, com si fos una 
autèntica piconadora, amb 10 punts per davant de la Damm 
B, segon, i 20 punts respecte a la Fundació Cornellà B, tercer. 
L’Aleví A havia disputat 20 partits en els quals havia aconse-
guit un ple absolut de victòries en què, a més, havia marcat 
214 gols i només n’havia encaixat 8. I tot aconseguit amb un 
futbol dinàmic i associatiu, molt propi de l’ADN Barça que 
s’inculca als nois de la Masia des de ben petits. L’equip no va 
poder participar, a causa de la Covid-19, en les dues edicions, 
nacional i internacional, de LaLiga Promises que s’havien de 
disputar al juny.

Meravellós frec a frec el que va mantenir l’Aleví B amb l’Es-
panyol A durant tota la temporada. L’equip d’Eric Campos li-
derava la competició, al Grup 2 de Preferent, amb 55 punts, 
en el moment de la suspensió de la Lliga per la Covid-19. Una 
primera posició que mantenia gràcies a haver sumat 18 vic-
tòries, un empat (Damm A, 1-1) i només una derrota (Espa-
nyol A, 2-1). Destaquen els 112 gols anotats en una tempora-
da on només van encaixar 19 gols en contra. El partit contra 
l’Espanyol A disputat a la segona jornada de Lliga a la Ciutat 
Esportiva Joan Gamper, en el qual l’Aleví B va guanyar per 
4-0 va ser, sens dubte, el millor partit signat pels nois d’Eric 
Campos. A la Lliga, la seva autoritat queda plasmada en els 
16 partits que l’equip va guanyar per dos o més gols de dife-
rència.

ALEVÍ A

ALEVÍ B

PORTER:  Pau Fernández, Iker Rodríguez
DEFENSA:  Roger Casadevall, Nil Teixidor, Madou Murcia, Albert Vicens, Arnau Marés
MIGCAMPISTA:  Jaume Gabriel Aghayedo, Guillermo Fernández, David Julià, Pedro Rodríguez 
DAVANTER: Antonio Fernández, Samakou Nomoko
ENTRENADOR: Jordi Pérez
SEGON ENTRENADOR:  Guillem Nogueras

PLANTILLA

PORTER:  Gerard Sala, Xavi Vico
DEFENSA:  Jean Paul Viveros, Nicolás Marcipar, Aymar Llanas, Gerard Fragoso, David Juan
MIGCAMPISTA:  Jan Ferrer, Álex Cantarell, Biel Cabezas, Adam Argemí
DAVANTER:  Pol López, Broulaye Chama, Raul Chirveches
ENTRENADOR: Eric Campos
SEGON ENTRENADOR:  Guillem Hernández

PLANTILLA
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ALEVÍ C

ALEVÍ D

L’Aleví C també va assolir, com l’Aleví A, un ple de victòries en la 
Lliga. En el seu cas van ser 19 victòries les aconseguides. I és que 
l’equip d’Álex Urrestarazu liderava la competició, al Grup 1 de Pri-
mera Divisió Aleví, amb 57 punts, en el moment de la suspensió 
de la Lliga per la Covid-19. Una primera posició que mantenia 
amb 8 punts d’avantatge respecte al segon classificat, la Funda-
ció Esportiva Vilafranca, i 14 respecte al tercer classificat, la Fun-
dació Cornellà C, gràcies a haver sumat aquestes 19 victòries en 
les quals va marcar 174 gols a favor i només va encaixar 18 dia-
nes en contra. L’Aleví C va marcar a tots els partits de Lliga que 
va disputar i totes les seves victòries van ser per 4 o més gols de 
diferència. 

Excel·lent temporada la signada també per l’Aleví D al Grup 2 de 
Primera Divisió Aleví. L’equip de Pau Moral liderava la competició 
en el moment de la suspensió de la Lliga per la Covid-19. Una pri-
mera posició que mantenia amb 12 punts d’avantatge respecte a la 
PB Anguera, segon, i amb 13 punts respecte a la PB Collblanc Sants, 
tercer, gràcies a haver sumat 18 victòries i només un empat a casa 
contra l’Hospitalet (3-3). Destaquen els 121 gols marcats en una Lli-
ga en la qual només s’han encaixat 17 gols. L’equip ha marcat a tots 
els partits i ha estat capaç de guanyar 17 partits per 3 o més gols de 
diferència gràcies a l’evolució espectacular del seu futbol durant la 
temporada.

PORTER:  Juan Carlos Melgar,  Gerard Valls
DEFENSA:  Raúl Expósito, Pau Puigvert, Jordi Pesquer, Arnau Luque
MIGCAMPISTA:  Pau Bergés, Michal Zuk, Fran Orduña 
DAVANTER:  Nabil Kaaouach, Adrià Bravo, David Obinna Ejiofor John, Iu Martínez
ENTRENADOR: Álex Urrestarazu
SEGON ENTRENADOR:  Pau Tripiana

PLANTILLA

PORTER:  Álvaro Fernández, Pau Espí
DEFENSA:  Morifing Siriki Kone Sangare, Sergi Mayans, Biel Sayós, Joan Ingles, Roger Teixidó
MIGCAMPISTA:  Pedro Demiddi, Eloi Gómez, Fernando María Mazón
DAVANTER:  Genís Clua, Bryant Villalba, Ismael Ziani
ENTRENADOR: Pau Moral
SEGON ENTRENADOR:  Pol Combellé

PLANTILLA
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La temporada del Benjamí A va ser per emmarcar. L’equip 
de Juanan Gil liderava la competició al Grup 1 de Preferent 
Benjamí en el moment de la suspensió de la Lliga per la Co-
vid-19, amb 12 punts respecte a la Fundació Esportiva Cor-
nellà B, segon classificat, i 19 punts respecte al Vilassar de 
Mar, tercer. Els blaugranes van fer un ple de 20 victòries en 
20 partits en els quals el Benjamí A va marcar l’espectacu-
lar xifra de 215 gols i amb només 8 d’encaixats. Els petits de 
Juanan Gil no només van marcar a tots els partits disputats 
sinó que totes les seves victòries van ser aconseguides per 6 
o més gols de diferència. Més enllà dels resultats també s’ha 
de valorar l’estil de joc de l’equip i l’evolució individual dels 
jugadors, que va ser molt alta.

Temporada d’adaptació a la categoria del Benjamí B de 
Mario García. Els petits blaugranes eren quarts a la clas-
sificació en el moment de la suspensió de la Lliga per la 
Covid-19 per darrere de l’Espanyol A, la Damm A i la Fun-
dació Esportiva Cornellà A. El Benjamí B havia sumat 15 
victòries i havia encaixat quatre derrotes i el seu balanç 
era de 83 gols a favor i només 15 d’encaixats. L’equip va 
començar amb dificultats, però la seva evolució durant la 
temporada com a grup va ser positiva i, tot i les derrotes, 
els jugadors han estat capaços de fer un pas endavant en 
el seu joc i formació que els servirà per afrontar la prope-
ra temporada l’etapa aleví.

BENJAMÍ A

BENJAMÍ B

PORTER:  Aitor Cazorla, Hugo Izquierdo
DEFENSA:  Guillem Molina, Daniel Gallego, Erik Rodríguez, Roc Martínez, Mimoun Azzougouagh
MIGCAMPISTA:  Guiu Xuclà, Oriol Morató, Ebrima Tunkara
DAVANTER:  Ruslan Mba, Clifford Nana
ENTRENADOR: Juanan Gil
SEGON ENTRENADOR:  Jordi Poma

PLANTILLA

PORTER:  Pablo Peña, Lorcan Junca
DEFENSA:  Luca Pérez, Guifré Valdivia, Oriol Oliver, Unai Jiménez
MIGCAMPISTA:  Ignasi Bassas, Jaime Arenas, Radion Kalashnykov, Pol Puigmal
DAVANTER:  Marc Alpha Capote Robison, Aniol Comajuncosas
ENTRENADOR: Mario García
SEGON ENTRENADOR:  Albert Batalla

PLANTILLA
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PORTER:  Aitor Rivera, Fran Vivas
DEFENSA:  Joan Segura, Unax Hernández, Lucas Bernal, Darwin G. Zamora, Piero Ferrari
MIGCAMPISTA:  Quim Cárcel, Dragos Bivol
DAVANTER:  Iker Nsang, Marvin Chukwubunkem
ENTRENADOR: David Sánchez
SEGON ENTRENADOR:  Oriol Vidal

PORTER:  Roger Vidal, Mauro Del Vecchio
DEFENSA:  Adrià Pozón, Marçal Perelló, Bru Mateu, José Basagaña
MIGCAMPISTA:  Víctor Coma, Ethien Garrido, Johann Oriol Leiva Leiva
DAVANTER:  Mamadou Keita, Divine Ikenna Ejiofor John, Carlos Julian Potes Arias
ENTRENADOR: Mario Jordano
SEGON ENTRENADOR:  Cristian López

PORTER:  Biel Chacón, Jan Fernández
DEFENSA:  Adrià Aguilera, John Ovie Adams Silva
MIGCAMPISTA:  Joan Chaparro, Marc García, Pol Jou, Gerard Mateo, Aitor Martínez
DAVANTER:  Fode Diallo, Gerard Majoral
ENTRENADOR: Dani Segovia
SEGON ENTRENADOR:  Albert Ametller

Temporada rodona la protagonitzada pel Benjamí C de Da-
vid Sánchez. L’equip liderava la classificació en el moment de 
la suspensió de la Lliga amb cinc punts d’avantatge respecte 
al Cubelles, segon classificat, i 10 respecte a l’Igualada, tercer. 
L’equip va sumar 18 victòries i només una derrota. El balanç de 
123 gols a favor i només 24 d’encaixats explica una bona tempo-
rada on el Benjamí C, amb molt bon joc, va guanyar, per exem-
ple, 14 partits per tres o més gols de diferència. La progressió del 
joc d’aquesta generació del 2011 ha estat molt bona i la propera 
temporada 2020/21 afrontaran la seva segona campanya de 
benjamins.

Temporada d’adaptació dels nois del Benjamí D al futbol for-
matiu blaugrana en un equip on un total de nou jugadors eren 
nous i només tres jugadors ja havien estat al Prebenjamí la 
temporada 2018/19. En el moment de la suspensió de la Lliga, 
l’equip de Mario Jordano era el sisè classificat, amb 35 punts 
aconseguits en 19 partits després d’11 victòries, dos empats i sis 
derrotes en els quals van marcar 68 gols i en van encaixar 49. 
La diferència d’edat, en molts partits els jugadors del Benjamí D 
eren un any i mig més petits que els rivals, va passar factura a 
uns petits blaugranes que, tot i les derrotes, van completar un 
bon any de formació.

Temporada també complicada per a un Prebenjamí de Dani 
Segovia que va acusar molt la diferència d’edat, en alguns 
partits de dos anys, respecte a uns rivals molt superiors en 
cos i alçada. Els més petits de la casa eren els vuitens clas-
sificats en el moment de la suspensió de la Lliga per la Co-
vid-19, després de sumar 29 punts repartits en vuit victòries, 
cinc empats i sis derrotes. Un total de 19 partits en els quals 
van marcar 72 gols a favor i en van encaixar 48 en contra. 

BENJAMÍ C

PREBENJAMÍ

PLANTILLA

PLANTILLA

PLANTILLA

BENJAMÍ D
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SANDRA
PAÑOS

CLÀUDIA 
PINA

MARÍA PILAR 
LEÓN

KEIRA
HAMRAOUI

CANDELA
ANDÚJAR

GEMMA 
FONT

MELANIE 
SERRANO PÉREZ

ALEXIA 
PUTELLAS 

PATRI 
GUIJARRO

PAMELA 
TAJONAR

LIEKE
MARTENS

CARLA
ARMENGOL

STEFANIE 
VAN DER GRAGT

3

CAROLINE
GRAHAM HANSEN

ANDREA 
PEREIRA

ANA
CRNOGORČEVIĆ

16 17 18
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DAVANTERA

DEFENSA

MIGCAMPISTA

DAVANTERA

PORTERA

DEFENSA

MIGCAMPISTA MIGCAMPISTA PORTERA

DAVANTERA DAVANTERA

EQUIP TÈCNIC
ASSISTENTS
RAFEL NAVARRO
JONATHAN GIRÁLDEZ
 
ENTRENADOR DE PORTERES
ORIOL CASARES

PREPARADORS FÍSICS
BERTA CARLES
JACOB GONZÁLEZ

         

EQUIP MÈDIC
DOCTORA
EVA FERRER

FISIOTERAPEUTES
JUDIT VALÈNCIA I ISABEL ARBONÉS

PSICÒLOGA ESPORTIVA
ISABEL GARCIA

AUXILIARS
DELEGAT
GONZALO RODRÍGUEZ

ANALISTES
TONI GORDO
ALBERTO ANGELASTRI

MATERIAL
RUBÉN JIMÉNEZ

FC BARCELONA
Plantilla temporada 2019/20

ENTRENADOR

04.11.92 - ALACANT

12.08.01 - MONTCADA I REIXAC (BARCELONA)

13.06.95 - SARAGOSSA

13.01.90 - CROIX (FRANÇA)

26.02.00 - BARBERÀ DEL VALLÈS (BARCELONA)

23.10.99 - TAGAMANENT (BARCELONA)

12.10.89 - SEVILLA

04.02.94 - MOLLET DEL VALLÈS 17.05.98 - PALMA (MALLORCA) 02.12.84 - CUERNAVACA (MÈXIC)

16.12.92 - NIEUW-BERGEN (PAÏSOS BAIXOS) 02.04.98 - SANT VICENÇ DELS HORTS (BARCELONA)

PORTERA

16.08.92 - HEERHUGOWAARD (PAÏSOS BAIXOS)

DEFENSA

DAVANTERA

18.02.95 - OSLO (NORUEGA)

DEFENSA

19.09.93 - BARCELONA

DEFENSA

03.11.90 - STEFFISBURG (SUÏSSA)
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MARIONA
CALDENTEY

LEILA 
OUAHABI

ASISAT 
OSHOALA

VICKY 
LOSADA

ANDREA
FALCÓN

JENNI
HERMOSO

MARTA
TORREJÓN

AITANA 
BONMATÍ

LAIA
CODINA

MEMÒRIA FC BARCELONA 

DAVANTERA

DEFENSA

DAVANTERA

MIGCAMPISTA

DAVANTERA

DAVANTERA DEFENSA

MIGCAMPISTA

19.03.96 - FELANITX (MALLORCA)

22.03.93 - MATARÓ (BARCELONA)

09.10.94 - IKORODU (NIGÈRIA)

05.03.91 - TERRASSA (BARCELONA)

28.02.97 - LAS PALMAS (GRAN CANÀRIA)

09.05.90 - MADRID 27.02.90 - MATARÓ (BARCELONA)

18.01.98 - SANT PERE DE RIBES (BARCELONA)

GEMMA GILI 
LLEVANT
ANDRESSA ALVES 
AS ROMA
TONI DUGGAN 
ATLÈTIC DE MADRID
BÁRBARA LATORRE VIÑALS 
REIAL SOCIETAT
NATASA ANDONOVA 
LLEVANT

JENNIFER HERMOSO 
ATLÈTIC DE MADRID
CAROLINE GRAHAM HANSEN 
WOLFSBURG
ANDREA FALCÓN 
ATLÈTIC DE MADRID
ANA CRNOGORČEVIĆ* 
PORTLAND THORNS 

LAIA CODINA 
BARÇA B
CARLA ARMENGOL 
BARÇA B

 BAIXES

 ALTES

COPA  
CATALUNYA

*A partir del 02/01/20

26
DEFENSA

22.01.2000 - CAMPLLONG (GIRONA)

LLIGA SUPERCOPA
D’ESPANYA

COPA 
DE LA REINA
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Després de quatre temporades quedant-se a les portes, el Bar-
ça es va proclamar campió de Lliga. Ho va fer amb un regust 
agredolç. Per una banda, l’enorme superioritat i espectacle 
mostrat en tota la competició l’avalen com a indiscutible gua-
nyador. Per l’altra, aquesta consecució es va produir després 
que la Federació donés per acabada la temporada per la crisi 
sanitària de la Covid-19, disputades ja 21 jornades. En aquell 
moment, el quadre blaugrana encapçalava la classificació amb 
9 punts d’avantatge –i el goal-average particular favorable– so-
bre el segon, l’Atlètic de Madrid. Les xifres de les de Lluís Cor-
tés van ser incontestables: 19 victòries i dos empats, amb 86 
gols a favor i tan sols 6 en contra. Uns números espectaculars, 
en consonància amb el joc ofert durant tot el curs. Per al re-
cord quedaran els dos primers compromisos de Lliga a l’Estadi 
Johan Cruyff: el 9-1 al Tacón i el 6-1 al tricampió Atlètic de Ma-
drid. A més, Sandra Paños i Jennifer Hermoso van repetir com 
la portera menys batuda i la màxima realitzadora de la Primera 
Iberdrola. 

El títol més anhelat 
i més merescut

MEMÒRIA FC BARCELONA 
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RESULTATS

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

9-1

1-1

6-1

0-2

0-1

5-0

0-4

5-0

VAGA

6-1

0-4

3-0

0-4

3-1

0-3

0-6

3-1

0-0

3-0

7-0

0-6

5-0

07/09/2019

15/09/2019

21/09/2019

29/09/2019

13/10/2019

20/10/2019

26/10/2019

03/11/2019

17/11/2019

24/11/2019

01/12/2019

08/12/2019

15/12/2019

22/12/2019

05/01/2020

11/01/2020

18/01/2020

26/01/2020

02/02/2020

16/02/2020

23/02/2020

01/03/2020

FC Barcelona - CD Tacón

Rayo Vallecano – FC Barcelona

FC Barcelona – Atlètic de Madrid

Sevilla – FC Barcelona

Sporting Huelva - FC Barcelona

FC Barcelona B – Logronyo

Madrid CCF - FC Barcelona

FC Barcelona B – Llevant

Reial Societat – FC Barcelona

FC Barcelona - Deportivo de la Corunya

València CF - FC Barcelona

FC Barcelona - Betis

RCDE Espanyol - FC Barcelona

FC Barcelona - Granadilla

Athletic Club – FC Barcelona

CD Tacón – FC Barcelona

FC Barcelona – Rayo Vallecano

Atlético de Madrid – FC Barcelona

FC Barcelona – Sevilla CF

FC Barcelona – Sporting Huelva

EDF Logronyo – FC Barcelona

FC Barcelona – Reial Madrid CFF

JORNADA DATA PARTIT RESULTAT

Jenny Hermoso

Asisat Oshoala

Alexia

Graham Hansen

Mariona

Aitana

Torrejón

Hamraoui, Vicky Losada, Patri Guijarro

Martens, Van der Gragt

GOLEJADORES



36

COVID-19

MEMÒRIA FC BARCELONA 

FUTBOL FEMENÍ /   LLIGA DE CAMPIONS

3

2

1

El Barça Femení es va quedar molt a prop de disputar la 
segona final de la Woman Champions League de la seva 
història, i la segona consecutiva. Les noies de Lluís Cortés 
van caure en les semifinals disputades a partit únic al Real 
Sociedad Stadium (l’antic Anoeta) contra una potència eu-
ropea, el Wolfsburg, per culpa d’un gol solitari (1-0) i sense 
haver-ho merescut. 

La semifinal va deixar un regust agredolç, perquè el Barça 
no només va ser capaç de plantar cara a un equip en teo-
ria superior, sinó que va disposar d’ocasions suficients per 
haver donat la gran sorpresa. Es demostrava així que les 
blaugrana havien fet un pas endavant per tutejar l’aristo-
cràcia europea del futbol femení (Wolfsburg, Olympique de 
Lió, PSG...), però un gol aïllat, fruit d’una jugada embolicada 
a l’interior de l’àrea, va acabar amb el gol de Rolfö que va 
posar fi al somni culer. I tot i no haver-se enfonsat, i haver 
continuat pressionant les alemanyes fins a tancar-les a la 
seva àrea, les blaugrana no van tenir el suficient encert per 
capgirar el marcador.

La vuitena experiència continental del conjunt blaugra-
na va començar al setembre, amb un sorteig dur que el va 
aparellar amb el Juventus, el campió italià, als setzens de 
final. El 0-2 a Itàlia i el 2-1 a Barcelona van certificar la clas-
sificació catalana. L’eliminatòria més desigualada va ser la 
de vuitens davant del FC Minsk. Amb un 5-0 a l’Estadi Jo-
han Cruyff, les de Lluís Cortés van deixar en tràmit la torna-
da a Bielorússia (1-3). La pandèmia va aturar el futbol just 
abans de l’eliminatòria de quarts contra l’Atlètic de Madrid.

RESULTATS

Setzens de final anada

Setzens de final tornada

Vuitens de final anada

Vuitens  de final tornada

Quarts de final

Semifinals (a partit únic)

0-2

2-1

5-0

1-3

0-1

1-0

11/09/2019

25/09/2019

17/10/2019

30/10/2019

21/08/2020

25/08/2020

Juventus FC - FC Barcelona 

FC Barcelona – Juventus FC

FC Barcelona – FC Minsk 

FC Minsk – FC Barcelona

Atlètic de Madrid – FC Barcelona

Wolfsburg – FC Barcelona

JORNADA DATA PARTIT RESULTAT GOLEJADORES

Alexia, Marta Torrejón

Alexia, Van der Gragt

Oshoala, Marta Torrejón, Aitana (2), J. Hermoso

Alexia, Mariona, Patri Guijarro

Hamraoui

La final s’escapa i deixa un regust agredolç

Alèxia

Aitana, Marta Torrejón

Asisat Oshoala, Jenni Hermoso, Mariona, Patri 

Guijarro, Hamraoui

GOLEJADORES

La màxima competició continental va tornar a l’agost 
amb un format de Final a Vuit al País Basc. A partit únic, el 
Barça es va desfer de les matalasseres amb un treballat 0-1 
a San Mamés, amb gol d’Hamraoui. Quatre dies més tard, 
s’acomiadaria amb honor a Anoeta, en les terceres semifi-
nals en quatre temporades, i ja pensant a seguir creixent a 
la nova edició que engegarà al novembre.
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FUTBOL FEMENÍ / COPA DE LA REINA

Una Copa que  
fa doblet
La Copa de la Reina de la temporada 2019/20 es va haver 
d’ajornar a causa de la pandèmia de la Covid-19 i finalment 
es va disputar el 13 de febrer del 2021, ja en plena temporada 
2020/21. Les noies de Lluís Cortés van sumar el seu setè títol 
en aquesta competició després de derrotar l’EDF Logronyo per 
3-0 a la final que es va disputar a l’estadi de La Rosaleda, amb 
gols d’Alèxia, Aitana i Jennifer Hermoso, en un partit dominat 
pel Barça des de pràcticament l’inici però en què va costar 
obrir el marcador.

Aquest títol suposava el tercer doblet de la història del Bar-
ça Femení (després dels aconseguits el 2013 i el 2014) i cer-
tificava la que era, fins aquell moment, la millor temporada 
de la història de la secció amb quatre títols: Lliga, Copa de la 
Reina, Supercopa d’Espanya i Copa de Catalunya. També els 
va valer el mèrit de convertir-se en les reines de copes ab-
solutes, superant el Llevant i l’Espanyol. Les blaugranes ara 
regnen en solitari amb els títols aconseguits el 1994, 2011, 
2013, 2014, 2017, 2018 i 2020.

El Femení es va classificar per a la final després de golejar 
en les semifinals el Sevilla per un contundent 6-0 en partit 
disputat també la temporada 2020/21 a l’Estadi Johan Cruyff. 
Les golejadores d’aquell partit van ser Oshoala (2), Hansen, 
Patri Guijarro, Melanie Serrano i Aitana.
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COPA DE LA REINA /  FUTBOL FEMENÍ

RESULTATS

Vuitens de final

Quarts de final

Semifinals

Final

0-4

1-0

6-0

 3-0

12/02/2020

26/02/2020

8/10/2020

13/02/2021

SPORTING HUELVA – FC BARCELONA

FC BARCELONA - DEPORTIVO

FC BARCELONA-SEVILLA

FC BARCELONA-EDF LOGRONYO

JORNADA DATA PARTIT RESULTAT GOLEJADORES

Oshoala (2), Hermoso, Hensen

Hamraoui

 Oshoala (2), Hansen, P. Guijarro, M. Serrano i Aitana

Alexia, Aitana i Jennifer Hermoso 
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FUTBOL FEMENÍ / SUPERCOPA D’ESPANYA

La Supercopa d’Espanya va irrompre amb força aquesta 
temporada amb una edició amb un format innovador i re-
eixit: una Final a Quatre entre els tres primers classificats 
de Lliga i el campió de la Copa de la Reina de la temporada 
anterior. Tot això en l’il·lustre escenari de l’Estadi Helmánti-
co de Salamanca, a principis de febrer. Llavors, el Femení 
estava llançat. En unes trepidants semifinals, el conjunt 
que dirigeix Lluís Cortés es va desfer de l’Atlètic de Ma-
drid per 2-3. Tot i el gol inicial de la matalassera Duggan, 
les culers van reaccionar i, en una primera part exquisida, 
van capgirar el resultat amb tres dianes de Patri, Martens 
i Oshoala. La final, tres dies més tard, seria un festival bar-
celonista memorable. El resultat definitiu (1-10) va plasmar 
l’exhibició  blaugrana davant la Reial Societat, amb més de 
9.000 espectadors a les grades. Marta Torrejón seria el 
nom propi d’aquella cita, ja que, amb quatre gols, va ser 
escollida com la millor jugadora del partit. També es van 
apuntar al recital anotador Alexia (2), Oshoala (2), Graham 
i Candela. La lesionada Andrea Falcón seria l’encarregada 
d’alçar el trofeu al cel de Salamanca.

Exhibició a la nova 
Supercopa

RESULTATS

Semifinal

Final

2-3

10-1

06/02/20

09/02/20

Atlètic de Madrid - FC Barcelona

FC Barcelona - R. Societat

JORNADA DATA PARTIT RESULTAT GOLEJADORES

Patri, Martens, Oshoala 

Marta Torrejón (4), Alexia (2), Oshoala (2), 

Graham, Candela
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FUTBOL FEMENÍ / COPA CATALUNYA    

Són les inqüestionables reines de la 
competició. Amb una nova victòria a la 
Copa Catalunya, el FC Barcelona va ai-
xecar el trofeu per desena vegada en 
aquesta competició. La fase final, dispu-
tada a finals d’agost al Municipal de Pa-
lamós, va ser solucionada amb contun-
dència per l’equip dirigit per Lluís Cortés.

En les semifinals, les blaugranes van 
superar el CE Seagull, militant de la Se-
gona Divisió, amb una golejada per 5-1, 
protagonitzada pels gols d’Alexia (2), 
Aitana, Marta Torrejón i Oshoala. Ree-
ditant la final de la temporada anterior, 
el Barça va tornar a vèncer el RCD Espa-
nyol amb solvència per 4-0, amb gols 
d’Oshoala, Mariona (2) i Clàudia Pina i va 
allargar la seva hegemonia en una com-
petició que ja porta el seu segell.

El desè títol
en onze anys

RESULTATS

Semifinals

Final

5-1

4-0

22/08/2019

24/08/2019

FC Barcelona – CE Seagull

FC Barcelona – RCD Espanyol

 

JORNADA DATA PARTIT RESULTAT
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FUTBOL FEMENÍ / FORMATIU

PORTERES:  Laura Coronado, Meritxell Muñoz
DEFENSES:  Júlia Mora, Helena Barco, Berta Bou, Laia Codina, Alba Fernández, Jana Fernández, 
Emma Ramírez
MIGCAMPISTES:  Aida Esteve, Zaira Flores, Ariadna Mingueza, Bruna Vilamala, Paula Gutiérrez
DAVANTERES:  Sara Ismael, Carla Armengol, Arola Aparicio, Carla Martínez, Teresa Morato, 
Viktoria Adrianova
ENTRENADOR: Jordi Ventura
SEGON ENTRENADOR: Miguel Llorente

PORTERES:  Meritxell Font, Meritxell Fuster
DEFENSES:  Esther Laborde, Noah Bezis, Maria Calderon, Martina Fernández, Clara Rodríguez , 
Naiara Tarifa , Judit Pujols 
MIGCAMPISTES:  Nina Pou, Alba Caño, Alícia Infante, Júlia Bartel, Laura Lobo, Laura Mas Serra, 
Aina Roman
DAVANTERES:  Clàudia Riumalló, Maya Henley, Clàudia Gómez, Ona Barron, Laia Martret, 
Laura Mas, Magalí Capdevila
ENTRENADOR: Òscar Belis
SEGON ENTRENADOR: Pol Grau

PLANTILLA

PLANTILLA

El repte per al jove filial dirigit per Jordi Ventura era ma-
júscul: l’estrena en la nova Segona Divisió d’àmbit estatal. I 
la resposta de les promeses culers va ser impecable. En el 
moment de la suspensió de la denominada Reto Iberdrola, 
disputades 22 jornades, eren terceres, amb un joc desplegat 
lluent en molts moments. Clàudia Pina va ser la màxima go-
lejadora del Grup Nord, amb 15 dianes.

CLASSIFICACIÓ FINAL
Tercer classificat de la Lliga Reto Iberdrola (grup Nord)

FEMENÍ B

També destacava la trajectòria del quadre entrenat per Oscar 
Belis, en el seu objectiu de reconquerir la Lliga Preferent ju-
venil. Quan es va interrompre la competició, la liderava amb 
19 victòries en 19 compromisos jugats. Acumulava 89 gols a 
favor i 12 en contra. El Barça havia guanyat el seu principal 
rival en la lluita pel títol, la DAMM, en un duel que prometia 
ser vibrant fins al final.

FEMENÍ JUVENIL- CADET

Primer de la Lliga Preferent Femení Juvenil-Cadet (grup 1)
CLASSIFICACIÓ FINAL



43

COVID-19

MEMÒRIA FC BARCELONA 

FUTBOL FEMENÍ / FORMATIU

PORTERES:  Mar Pérez, Rocío Romano
DEFENSES:  Aicha Camara, Mònica Fernández, Ainara Muñoz, Laura Martín, Martina González, Gisela 
Roncero, Noa Jiménez
MIGCAMPISTES:  Emma Gálvez, Raquel Capdevila, Lorena Cubo, Gadea Blanco, Clara Serrajordi, Clara 
Casajuana, Raquel Díaz 
DAVANTERES:  Andrea Cano, Martina Pubill, Cèlia Segura, Noa Ortega
ENTRENADOR: Jesús López 
SEGON ENTRENADOR: Miquel Llorens

PORTERES:  Irina Rosena, Clàudia Garcia
DEFENSES: Inés Bravo, Carlota, Elena Torbado, Abril Puigsech, Shaila Benítez, Daniela Teixidó
MIGCAMPISTES:  Bea Pérez, Júlia Sánchez Dacs
DAVANTERES:  Kautar, Anna Quer
ENTRENADOR: Pablo Álvarez 
SEGONA ENTRENADORA: Berta Prat

PLANTILLA

PLANTILLA

També afrontaven un any de canvis les de Jesús 
López. Per primera vegada competien en una Lliga 
masculina. I, jugat més de la meitat del torneig, el joc 
i els resultats eren òptims. Les blaugranes eren líders 
en una classificació equilibrada, amb 17 victòries en 
18 jornades. Les xifres anotadores eren espectacu-
lars: 121 gols a favor i només 6 en contra.  

CLASSIFICACIÓ FINAL
Primer de la Lliga Segona Divisió Masculina Infantil 
(grup 56)

FEMENÍ INFANTIL C

Apassionant la part alta del grup 4 de la Segona Di-
visió masculina en el moment de la interrupció per 
la crisi sanitària de la Covid-19. Cinc equips estaven 
separats per cinc punts. Llavors, el Barça era segon 
a només un punt del primer. Una gran campanya per 
a les noies de Pablo Álvarez, que s’han quedat sense 
l’esperat desenllaç.  

FEMENÍ ALEVÍ E

Segon de la Lliga Segona Divisió Masculina Aleví 
(grup 4)

CLASSIFICACIÓ FINAL

L’equip de nova formació va portar a terme una tem-
porada molt valuosa per a la seva formació. El tècnic 
Jaume Comellas disposava d’una plantilla molt jove i 
amb molt de futur per competir, també, en una Lliga 
masculina. Després d’un inici dur, la progressió culer 
va ser més que evident fins a finalitzar, forçosament, 
en una meritòria vuitena posició.

FEMENÍ ALEVÍ F

Vuitè de la Lliga Tercera Divisió Masculina Aleví 
(grup 54)

CLASSIFICACIÓ FINAL

PORTERES:  Guiomar Coll, Martina Palau
DEFENSES:  Júlia Pastor, Dúnia Martínez, Abril Rius, Paula Domínguez, Charlotta Dagny, Jessica Laia 
Dottie
MIGCAMPISTES:  Laia Cabetas, Emma Pelegrini
DAVANTERES:  Jana Muro, Elena Vizuete
ENTRENADOR: Jaume Comellas
SEGONA ENTRENADORA: Míriam Gallana

PLANTILLA
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MEMÒRIA FC BARCELONA 

EQUIP TÈCNIC
ENTRENADORS AJUDANTS
RICARD CASAS, DAVID GARCIA  
I ÒSCAR ORELLANA

PREPARADOR FÍSIC
JAIRO VÁZQUEZ

READAPTADOR
JAVI RUIZ

MASSATGISTA
EDUARD TORRENT

 

EQUIP MÈDIC
DOCTOR
MINDAUGAS GUDELIS

FISIOTERAPEUTES
CARLES MARTÍN I DAVID URBANO 

AUXILIARS
DELEGAT
XAVIER MONTOLIO

MATERIAL
MIQUEL FONT

ESPORTS PROFESSIONALS / BÀSQUET

PIVOT

BASE

ALER

BASE

PIVOT

ALER PIVOT

ESCORTA

ALER PIVOT

ALER

ESCORTA

FC BARCELONA
Plantilla temporada 2019/20

ENTRENADOR

25.07.91 - FILADÈLFIA, PENNSILVÀNIA (EUA)

10.04.89 - BESIERS (FRANÇA)

30.08.88 - VALÈNCIA

26.01.93 - HOLLAND LANDING, ONTARIO (CANADÀ)

25.06.92 - SOFIYIVKA (UCRAÏNA)

11.02.91- PODGORICA (MONTENEGRO)

02.03.87 - BADALONA (BARCELONA)

25.09.92 - TÀRREGA (LLEIDA)

12.04.89 - BUDAPEST (HONGRIA)

01.08.93 - PALMA DE MALLORCA (ESPANYA)

11.03.89 - BALTIMORE, MARYLAND (EUA) 25.08.89 - INDIANA (EUA)

BASE ESCORTA
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MEMÒRIA FC BARCELONA 

PIVOT

ALER PIVOT

ALER

17.02.87 - DUBROVNIK (CROÀCIA)

5.06.95 - VALMIERA (LETÒNIA)

14.06.89  - CALIFÒRNIA (EUA)

KEVIN SÉRAPHIN 
SENSE EQUIP
CHRIS SINGLETON 
ANADOLU EFES
JAKA BLAZIC 
CEDEVITA OLIMPIJA

BRANDON DAVIES 
ZALGIRIS KAUNAS
ÀLEX ABRINES 
OKLAHOMA CITY THUNDER
CORY HIGGINS 
CSKA DE MOSCOU

MALCOLM DELANEY 
LLIURE
NIKOLA MIROTIC 
MILWAUKEE BUCKS

      ALTES 

      BAIXES

LLIGA CATALANA
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BÀSQUET / LLIGA ENDESA ACB

El Barça no va poder aconseguir el seu 19è títol de Lliga en 
un desenllaç cruel a tot o res en la final de la competició. A 
causa de la crisi provocada per la Covid-19, la Lliga es va aca-
bar quan s’havien disputat 23 jornades i l’equip barcelonista 
era líder del torneig amb un magnífic balanç de 19 victòries i 
només quatre derrotes. Per dilucidar el campió es va decidir 
jugar una fase final a València amb els 12 primers classificats 
dividits en dos grups. Els homes de Pesic van demostrar la 
seva superioritat i van acabar líders del seu grup després de 
quatre victòries i només una derrota en un últim partit in-
transcendent. 

La semifinal contra el San Pablo Burgos també va ser de 
clar domini blaugrana i el Barça es va imposar per 14 punts 
de diferència. 

A la final esperava el Kirolbet Baskonia, al qual el conjunt 
barcelonista ja havia derrotat uns dies abans en el partit del 
seu grup. Tanmateix, aquest cop no va poder ser. En un partit 
molt igualat, el conjunt vitorià va estar més encertat en els 
instants finals i una cistella de Vildoza a falta de tres segons 
va suposar el 67-69, i un intent triple errat de Higgins al dar-
rer segon va impossibilitar el triomf final. Thomas Heurtel 
amb 21 punts va ser el millor blaugrana de la final, mentre 
que Nikola Mirotic va ser nomenat l’MVP de la Lliga Endesa 
2019/20.

El títol 
s’escapa en el 
darrer sospir

RESULTATS

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

Fase Final. Jornada 1

Fase Final. Jornada 2

Fase Final. Jornada 3

Fase Final. Jornada 4

Fase Final. Jornada 5

Semifinal

Final

86-92

95-87

86-84

97-94

89-75

89-83

87-74

95-100

94-72

83-87

103-71

75-84

95-105

80-95

83-63

80-82

92-94

90-94

77-59

83-87

65-81

86-74

67-74

96-92

73-84

81-75

73-85

86-87

98-84

67-69

27/09/2019

25/09/2019

06/10/2019

13/10/2019

20/10/2019

27/10/2019

03/11/2019

10/11/2019

17/11/2019

24/11/2019

01/12/2019

08/12/2019

15/12/2019

22/12/2019

29/12/2019

04/01/2020

12/01/2020

19/01/2020

25/01/2020

02/02/2020

09/02/2020

01/03/2020

08/03/2020

17/06/2020

19/06/2020

21/06/2020

23/06/2020

25/06/2020

28/06/2020

30/06/20

Monbus Obra – Barça

Barça – Kirolbet BK

MBA Andorra - Barça

Barça – València Basket

Barça – Herbalife GC

Casademont ZGZ - Barça

Barça – Montakit Fuenlabrada

Coosur R. Betis - Barça

Barça – Movistar Estudiantes

UCAM Múrcia - Barça

Barça – IBT Tenerife

BAXI Manresa – Barça

Barça – Unicaja

Joventut – Barça

Barça – Reial Madrid

San Pablo Burgos - Barça

Barça – Retabet Bilbao

Montakit Fuenlabrada - Barça

Barça – Coosur R. Betis

IBT Tenerife - Barça

Herbalife GC - Barça

Barça – BAXI Manresa

Movistar Estudiantes - Barça

Barça - Joventut

Unicaja - Barça

Barça – Kirolbet BK

Retabet Bilbao - Barça 

Barça -  CB Canàries

Barça – San Pablo Burgos

Barça – Kirolbet BK

JORNADA DATA PARTIT RESULTAT
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BÀSQUET /COPA DEL REI

El Barça no va poder assolir a Màlaga la tercera Copa del 
Rei consecutiva en caure eliminat als quarts de final con-
tra el València Basket. L’equip blaugrana va fer un bon inici 
amb un 8-0 a favor en els tres primers minuts de joc, però, 
poc després, va estar sis minuts sense anotar i un parcial 
dels valencians de 0-20 va deixar el marcador en un 18-32 
desfavorable a la meitat del segon quart. Amb tot, el Bar-
ça va aconseguir retallar distàncies i va arribar al descans 
amb un 38-41 que deixava el partit obert de cara a la sego-
na meitat. Un bon tercer quart del València Basket i l’espes-
sor en atac dels blaugranes van provocar un altre parcial 
desfavorable, aquest cop de 0-12, que va fer que l’equip de 
Pesic encarés l’últim quart perdent d’onze punts (63-74). El 
Barça no es va rendir i va arribar als últims segons amb un 
78-80, però no va poder agafar el rebot en un tir lliure llan-
çat a fallar per Higgins per intentar forçar la pròrroga. 

Eliminats als 
quarts de final 

RESULTATS

Quarts de final 78-8213/02/2020 Barça – València Basket

JORNADA DATA PARTIT RESULTAT
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BÀSQUET / LLIGA EUROPEA

A causa de la crisi sanitària provocada per la Covid-19, els 
clubs que formen part de l’Eurolliga de bàsquet van decidir 
donar per acabada la temporada 2019/20, que va quedar de-
serta pel que fa al campió. L’Eurolliga va argumentar raons 
de salut i seguretat de tots els integrants en prendre la de-
cisió de cancel·lar la temporada. L’Eurolliga també va decidir 
que els 18 equips que van participar en aquest curs continu-
aran jugant l’Eurolliga 2020/21.

En el moment en què es va aturar la competició, el Barça 
ocupava la tercera posició –empatat amb el Reial Madrid– 
amb un balanç de 22 victòries i només sis derrotes en els 28 
partits que finalment es van disputar. La trajectòria de l’equip 
barcelonista era excel·lent, ja que havia guanyat els darrers 
nou partits de manera consecutiva amb triomfs de gran 
prestigi a les pistes del Fenerbahçe, el Panathinaikos o del 
darrer campió de l’Eurolliga, el CSKA de Moscou. 

Es cancel·la 
la competició 
sense campió

RESULTATS

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

64-74

63-87

103-84

65-73

83-77

83-70

86-93

86-76

89-63

96-73

67-96

94-102

98-86

80-67

66-77

90-80

76-74

82-86

92-85

74-80

86-82

90-72

76-77

84-80

81-92

80-82

80-84

83-80

04/10/2019

11/10/2019

18/10/2019

24/10/2019

30/10/2019

01/11/2019

08/11/2019

14/11/2019

20/11/2019

22/11/2019

29/11/2019

06/12/2019

13/12/2019

17/12/2019

20/12/2019

27/12/2019

02/01/2020

10/01/2020

14/01/2020

16/01/2020

23/01/2020

30/01/2020

05/02/2020

07/02/2020

21/02/2020

27/02/2020

04/03/2020

06/03/2020

Anadolu Efes d’Istanbul – FC Barcelona

Zenit de St. Petersburg – FC Barcelona

FC Barcelona – Alba de Berlín

Estrella Roja – FC Barcelona

FC Barcelona – València Basket

Olimpia Milano - FC Barcelona

Zalgiris Kaunas - FC Barcelona

Reial Madrid - FC Barcelona

FC Barcelona – Fenerbahçe d’Istanbul

FC Barcelona – Maccabi Fox  de Tel-Aviv

FC Barcelona – CSKA de Moscou

Khimki de Moscou – FC Barcelona

FC Barcelona – Panathinaikos

FC Barcelona – Asvel Villeurbanne

Bayern Munic – FC Barcelona

FC Barcelona – Olympiacos Piraeus

Kirolbet Baskonia – FC Barcelona

FC Barcelona – Anadolu Efes d’Istanbul

Maccabi Fox de Tel-Aviv – FC Barcelona

Fenerbahçe d’Istanbul – FC Barcelona

FC Barcelona – Estrella Roja

FC Barcelona – Zenit de St. Petersburg

València Basket – FC Barcelona

FC Barcelona – Olimpia Milano

Panathinaikos – FC Barcelona

CSKA de Moscou – FC Barcelona

Alba de Berlín – FC Barcelona

FC Barcelona – Bayern de Munic

JORNADA DATA PARTIT RESULTAT
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BÀSQUET / LLIGA CATALANA

Primer títol sobre 
la botzina
Amb alguns jugadors de la plantilla encara disputant el Mun-
dial de Bàsquet, la Lliga Catalana va erigir-se com a prova 
inicial per al nou projecte del bàsquet blaugrana. En una se-
mifinal molt igualada, el Barça va batre la Penya (85-87) a 
Badalona després de capgirar el marcador en l’últim quart. 
La final davant el MoraBanc Andorra també va ser un par-
tit molt ajustat. Els andorrans van marxar al descans amb 
avantatge mínim (55-53) i a l’últim quart es va arribar amb 
un empat a 75. El conjunt blaugrana va acabar guanyant per 
93-92 amb una cistella decisiva, anotada a falta d’1,4 segons, 
a càrrec de Brandon Davies. El flamant fitxatge Mirotic va ser 
escollit MVP gràcies als seus 25 punts, 10 rebots i jugades 
decisives, com el tap a Diagné en l’últim sospir del partit.

RESULTATS

Semifinal

Final

85-87

92-93

09/09/2019

11/09/2019

Joventut de Badalona – Barça

MoraBanc Andorra - Barça

JORNADA DATA PARTIT RESULTAT
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BÀSQUET / SUPERCOPA ACB

RESULTATS

Semifinal

Final

71-65

89-79

21/09/2019

22/09/2019

Barça – València Basket

Reial Madrid – Barça

JORNADA DATA PARTIT RESULTAT

Derrota a la final 
de Madrid
Finalitzat el Mundial de Bàsquet, el Barça de bàsquet es 
va quedar a les portes de sumar un nou títol en perdre 
la final de la Supercopa Endesa davant del Reial Madrid. 
Abans, però, va superar el València Basket a les semifi-
nals en un partit molt igualat que no es va decidir fins 
a l’últim quart, en què les aportacions ofensives de Hig-
gins i Mirotic van desnivellar la balança. El partit defini-
tiu, disputat al WiZink Centre de Madrid, va tenir diverses 
cares. Tot i la igualtat del primer quart (21-20) el Madrid 
va encadenar un gran parcial i va arribar a tenir una di-
ferència de 18 punts, però després de la represa el Barça 
va retallar les diferències a només 6 punts. Tot i així, la 
remuntada no es va poder completar i els darrers minuts 
van servir perquè el Madrid tornés a eixamplar la renda 
fins al 89-79 final. 
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BÀSQUET / FORMATIU

BASE:  Juan Ignacio Marcos,  Elhadji Omar,  Adrià Rodríguez
ESCORTA/ALER:   Leandro Bolmaro,  David Font,  Sergi Martínez,  Pau Carreño
PIVOT:   Jaime Fernández,  Quentin Goulmy,  Nikola Zizic,  Haris Bratanovic, Ibou Badji
ENTRENADOR:  Diego Ocampo

BASE: Pol Mulió,  Agustín Ubal
ESCORTA/ALER:  Pau Tendero,  Michael Caicedo,  Iñaki Ordóñez,  Gael Bonilla,  Ian Granja,  
David Pena
PIVOT:  Matt Marsh,  Ibou Badji,  Pavlo Dziuba, Teodor Simic
ENTRENADOR: Mateo Rubio

BASE: Rafa Villar, Marc Bataller
ESCORTA/ALER: Aaron Ganal, Àlex Almenta, Pol Ruiz, Eloj Cano, Mateo Aghemo, David 
Castellnou
PIVOT: Martín Iglesias, Ricardo Martín, Teodor Simic
ENTRENADOR: Carlos Flores

La joventut de la plantilla era el tret característic del segon equip, 
que tornava a la Lliga LEB Plata. A inici de la temporada els de Di-
ego Ocampo van disputar la Lliga Catalana de la LEB Plata, on no 
van poder assolir la Final a Quatre de la competició. Un cop inici-
ada la competició estatal, al Grupo Est de la LEB Plata, els joves 
blaugrana van assolir el sisè lloc que els classificava per al grup 
d’ascens. En aquest grup, on s’enfrontaven a rivals del Grup Oest 
i on se sumaven els resultats obtinguts davant els rivals del Grup 
Est, els blaugranes van començar amb força. El Barça B sumava 
dos triomfs, a les dues primeres jornades, i se situava en posi-
cions de play-off d’ascens a la LEB Or. La suspensió de la com-
petició a causa de la Covid-19 va deixar sense opcions d’ascens 
el segon equip. És destacable la participació dels joves Bolmaro, 
Martínez, Badji i El Hadji Omar en entrenaments i partits del pri-
mer equip.

Fins a l’aturada definitiva de la competició, l’equip Júnior 
mantenia un frec a frec amb el Joventut per assolir la pri-
mera posició a la Lliga Catalana, on ambdós equips restaven 
invictes. En el Torneig de l’Hospitalet, un dels més prestigio-
sos del continent, només l’Acadèmia de l’NBA a Austràlia va 
privar els de Mateo Rubio del títol de campions. 
A la classificació per a la Fase Final de l’Euroleague U18, els 
blaugranes es van plantar a semifinals però es van veure su-
perats pel València Basket. Tanmateix, al Young Guns que va 
tenir lloc a Txèquia, el júnior blaugrana es va adjudicar el títol 
davant l’Srsni Písek per 108-88. 

L’equip Cadet A estava en un gran estat de forma en el mo-
ment de la suspensió de les competicions. Els nois entrenats 
per Carles Flores es mantenien invictes, amb nou triomfs en 
nou jornades de la segona fase de la Categoria Preferent A, 
la màxima divisió catalana de la competició. A causa de la 
Covid-19 els blaugranes no van poder finalitzar la competició 
i no van poder jugar la fase final catalana i el posterior cam-
pionat estatal.

BARÇA B

JÚNIOR 

CADET A

PLANTILLA

PLANTILLA

PLANTILLA
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Un equip de jugadors de primer any a la categoria va demos-
trar un alt nivell de joc i un gran esperit de treball. Jugant 
contra jugadors un any més grans, els nois entrenats per Fer-
ran Anguera se situaven amb un meritori tercer lloc, empa-
tats amb el segon classificat de la Preferent B catalana. Més 
enllà dels resultats, poder competir davant nois més grans 
els aporta experiència de cara al futur.

L’equip Infantil A començava la temporada guanyant la Lliga 
Catalana, jugada en format F4, davant el Joventut per 83 a 57. A 
la Lliga regular, l’equip barcelonista era líder invicte a la segona 
fase de la Preferent A i, a més a més, es van proclamar campions 
de la Minicopa Endesa, torneig paral·lel a la disputa de la Copa 
del Rei absoluta. Els de Mario del Campo van superar per 67 a 
65 el Reial Madrid, en una emocionant final que es va jugar al 
Pavelló Martín Carpena de Màlaga. Amb aquest títol, el Barça de 
bàsquet suma 6 minicopes. 

Els infantils de primer any disputaven el Campionat de Cata-
lunya Interterritorial, on ocupaven el primer lloc amb quatre 
triomfs en quatre partits de la segona fase de la competició. 
L’objectiu era que anessin adquirint experiència de cara als 
reptes que els arribaran en el segon any de la categoria. Gran 
feina dels nois entrenats per Manel Muñiz, que la temporada 
2020/21 hauran de viure un exigent calendari, amb la Mini-
copa i els campionats de Catalunya i d’Espanya.

CADET B

INFANTIL A

INFANTIL B

BASE: Roger Fàbrega, Pol Campeny
ESCORTA/ALER:  Eric Estepa, Dani Iruela, Ferran Torreblanca, Miquel Martínez, Pablo Santiago, 
Daniel Samit
PIVOT: Francesc Salvat, Pol Saló, Victor Paulmann, Pau Monterosa
ENTRENADOR:  Ferran Anguera

BASE:  Edgar Moure,  Marc López
ESCORTA/ALER: Iker Garmendia, Alejandro Díez, Simon Aguilera, Dayan Nessah, Jan Pumarola, Àlex Carol
PIVOT:  Gerard Villarejo,  Enric Sanmartín,  Olau Schumacher,  Lucas Ainaga
ENTRENADOR:   Mario del Campo

Raul Villar, Joan Omoaruna, Lluc Pluvinet, Martí Molins, Martín Peláez, Daniel Balde, Álvaro 
Abad, Óscar Castillo, Noah Gironella, Albert Mauri, Miquel González, Pol Peña

PLANTILLA

PLANTILLA

PLANTILLA

El Barça tenia equip de Minibàsquet per segon any. Els nens 
que entrenava Oriol Barrera jugaven el Nivell A1, màxima 
categoria per la seva edat i ocupaven el primer lloc del seu 
grup. Els minis van disputar l’històric Torneig Molinet, una de 
les grans cites de la categoria durant les dates nadalenques. 
Al Pavelló Juan Carlos Navarro de Sant Feliu de Llobregat els 
petits blaugranes van aconseguir el subcampionat del tor-
neig, en caure davant el Joventut, a la final.

MINI

Leo Encina, Biel Poblet, Marc Muñoz, Iván Macías, Adai Boada, Sergi Cruz, David Feixa, Jan 
Cerdán, Eloi de la Torre, Marc Puertas, Roger Villarejo

PLANTILLA
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XAVI
PASCUAL

1

13

22

8

23

34

9

19

24

36

20

25

72

6

GONZALO PÉREZ
 DE VARGAS

AITOR
ARIÑO

THIAGUS
PETRUS

VÍCTOR
TOMÀS 

JURE
DOLENEC

ARON
PÁLMARSSON

RAÚL
ENTRERRÍOS 

TIMOTHEY
N’GUESSAN

DIKA
MEM

KEVIN
MÖLLER

ALEIX
GÓMEZ

LUKA
CINDRIC 

LUDOVIC
FABREGAS

CASPER
MORTENSEN

17

ABEL
SERDIO

MEMÒRIA FC BARCELONA 

ESPORTS PROFESSIONALS / HANDBOL

EXTREM ESQUERRE

LATERAL ESQUERRE

EXTREM DRET

LATERAL DRET

CENTRAL

CENTRAL

LATERAL ESQUERRE

LATERAL DRET

PORTER

EXTREM DRET

CENTRAL

EXTREM ESQUERRE

EXTREM ESQUERRE

EQUIP TÈCNIC
SEGON ENTRENADOR
FERNANDO BARBEITO

TERCER ENTRENADOR
OLIVER ROY 

AJUDANT TÈCNIC
TONI RUBIELLA

PREPARADOR FÍSIC
ROGER FONT

ENTRENADOR PORTERS
ROI SÁNCHEZ

‘SCOUTING’
JORDI ROSELL 

EQUIP MÈDIC
DOCTOR
JOSEP ANTONI GUTIÉRREZ

FISIOTERAPEUTES
ENRIC VILA
ROGER GIRONÈS

AUXILIARS
DELEGAT
JAVIER GUTIÉRREZ

MATERIAL
PABLO LESCAY

FC BARCELONA
Plantilla Temporada 2019/20

ENTRENADOR

10.01.91 - TOLEDO

05.10.92 - PENARTH (REGNE UNIT)

25.01.89 - JUIZ DE FORA, MINAS GERAIS (BRASIL)

15.02.85 - BARCELONA

06.12.88 - LJUBLJANA (ESLOVÈNIA)

19.07.90 - HAFNARFJÖRDUR (ISLÀNDIA)

12.02.81 - GIJÓN

18.09.92 - MASSY (FRANÇA)

31.08.97 - PARÍS (FRANÇA)

20.06.89 - TØNDER (DINAMARCA)

07.05.97 - SABADELL (BARCELONA)

05.07.93 - OGULIN (CROÀCIA)

01.07.96 - BANYULS DE LA MARENDA (FRANÇA)

14.12.89 - COPENHAGEN (DINAMARCA)

PORTER

PIVOT

16.04.94 - AVILÉS (ASTÚRIES)
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CEDRIC
SORHAINDO

LASSE
ANDERSSON

MEMÒRIA FC BARCELONA 

ESPORTS PROFESSIONALS / HANDBOL SUPERGLOBE COPA  
ASOBAL

PIVOT LATERAL ESQUERRE

07.06.84 - LA TRINITÉ (MARTINICA) 11.03.94 - VALBY (DINAMARCA)

·  KAMIL SYPRZAK 

PSG

·  GILBERTO DUARTE 

MONTPELLER

·  NEMANJA ILIC* 

FENIX TOULOUSE HB

·  LUKA CINDRIC 

PGE VIVE KIELCE

·  ABEL SERDIO 

RECOLETAS ATLÈTIC VALLADOLID

      ALTES 

      BAIXES

LLIGA ASOBAL COPA  
DEL REI

SUPERCOPA 
ASOBAL

SUPERCOPA  
CATALUNYA

*fi de cessió
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El conjunt barcelonista va aconseguir la 27a Lliga Asobal de 
la seva història, la desena de manera consecutiva. Davant 
la impossibilitat de disputar les darreres 11 jornades del 
campionat a causa de la pandèmia del coronavirus, la Reial 
Federació Espanyola d’Handbol (RFEBM) va donar per fina-
litzada la competició. Amb 19 jornades disputades, el Barça 
era líder en solitari amb 38 punts, cinc més que l’Abanca 
Ademar de Lleó, segon classificat, amb 33. 

Des del triomf en la temporada 2010/11 els blaugranes no 
han deixat escapar el títol de la regularitat i, un cop més, 
en aquesta campanya 2019/20, el conjunt de Xavi Pascual 
va palesar la seva superioritat al llarg de la competició fent 
un joc molt atractiu i mostrant la seva solidesa en tots els 
partits. Els blaugranes van guanyar els 19 partits disputats. 

Aquest va ser el darrer trofeu de Víctor Tomàs, que va as-
solir el seu 69è títol amb la samarreta blaugrana. El capità 
barcelonista va haver de retirar-se a finals de la temporada 
per una afectació cardíaca, després de 18 temporades al 
primer equip, vuit d’aquestes com a capità.

Campions invictes
i últim títol
de Víctor Tomàs

RESULTATS

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

17

18

19

20

42-25

23-26

49-26

27-39

38-24

26-39

46-25

28-32

39-18

24-39

45-21

28-35

28-39

42-25

27-33

18-39

33-25

26-32

43-28

06/09/2019

11/09/2019

17/09/2019

24/09/2019

01/10/2019

08/10/2019

15/10/2019

01/11/2019

06/11/2019

12/11/2019

19/11/2019

27/11/2019

04/12/2019

06/12/2019

11/12/2019

05/02/2020

12/02/2020

19/02/2020

26/02/2020

Barça - Anaitasuna

Bidasoa-Irun – Barça

Barça – Osca 

Atlètic Valladolid – Barça

Barça – BM Granollers

Guadalajara – Barça

Barça – Port Sagunt

La Rioja – Barça

Barça – Frigoríficos Morrazo

CB Nava – Barça

Barça – Liberbank Cantàbria BM Sinfín

Ademar – Barça

BM Ciudad Encantada – Barça

Barça – BM Benidorm

Puente Genil – Barça

Anaitasuna – Barça

Barça – Bidasoa-Irun

Osca – Barça

Barça – Atlètic Valladolid

JORNADA DATA PARTIT RESULTAT
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HANDBOL / LLIGA EUROPEA

El conjunt de Xavi Pascual va ser el millor equip de la pri-
mera fase de la Lliga de Campions 2019/20, però el seu 
bon paper es va veure truncat per la pandèmia de la Co-
vid-19. Amb 26 punts dels 28 possibles, el Barça va ser pri-
mer del grup A i va accedir directament als quarts de final, 
i es va estalviar així els vuitens. Però l’EHF, davant la greu 
situació sanitària, va decidir suspendre les eliminatòries i 
va fixar la VELUX EHF Final Four per al 28 i 29 de desembre 
amb els quatre millors equips de la fase de grups: Barça, 
THW Kiel, París Saint-Germain HB i Telekom Veszprém.

Aquesta situació va privar Víctor Tomàs d’acomiadar-se 
com havia somniat, disputant una final de Champions.

La trajectòria del Barça a Europa havia estat excepci-
onal. Després de la derrota en la jornada inaugural a la 
pista del MOL-Pick Szeged, els blaugranes es van refer i 
van encadenar victòria rere victòria, algunes contra rivals 
de la talla del PSG o el Flensburg-Handewitt, i van aconse-
guir la millor ratxa de la història culer a la Champions: 13 
triomfs consecutius, superant els 12 que s’havien assolit 
entre les temporades 2010/11 i 2011/12. 

En les 14 jornades de la fase de grups, el Barça va ser el 
millor atac i Aleix Gómez va ser el màxim golejador blau-
grana amb 62 gols. 

Ratxa històrica i bitllet 
per a la Final Four

RESULTATS

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

31-28

45-21

19-36

33-24

36-32

27-34

30-34

44-35

31-27

32-35

26-30

32-23

25-37

30-28

14/09/2019

21/09/2019

28/09/2019

12/10/2019

19/10/2019

30/10/2019

10/11/2019

16/11/2019

23/11/2019

01/12/2019

09/02/2020

12/02/2020

19/02/2020

29/02/2020

MOL-Pick Szeged – FC Barcelona 

FC Barcelona – RK Celje Pivovarna Lasko

HC PPD Zagreb – FC Barcelona

FC Barcelona – Elverum Handball

FC Barcelona – París Saint- Germain HB

SG Flensburg-Handewitt – FC Barcelona

Aalborg Handbol – FC Barcelona

FC Barcelona – Aalborg Handbol

FC Barcelona – SG Flensburg-Handewitt 

París Saint-Germain HB – FC Barcelona

Elverum Handball Herrer – FC Barcelona

FC Barcelona – Prvo Plinarsko Drustvo Zagreb

Celje Pivovarna Lasko – FC Barcelona

FC Barcelona – MOL-Pick Szeged

JORNADA DATA PARTIT RESULTAT
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HANDBOL / COPA DEL REI

Ja en són 24!
El Barça es va proclamar a Madrid cam-
pió de la Copa del Rei per setena vegada 
consecutiva, el 24è títol en aquesta com-
petició en la història de la secció. Des-
prés de superar el BM Granollers i l’Ade-
mar en els quarts de final i semifinal, 
respectivament, l’equip de Xavi Pascual 
arribava com a clar favorit a la final, on 
l’esperava el BM Benidorm, que dispu-
tava la seva primera final de la història. 
El conjunt alacantí va sortir atacant sen-
se porter per buscar possessions més 
llargues, però l’encert del porter blau-
grana Gonzalo Pérez, que va ser esco-
llit MVP del partit, va ser clau perquè el 

Barça agafés avantatge des del primer 
moment.

El Barça va complementar aquesta 
solvència defensiva contraatacant amb 
gran efectivitat, i a partir de l’equador 
de la primera meitat va anar distanci-
ant-se en el marcador fins a arribar al 
descans amb una renda de nou gols 
(21-12). Durant la segona meitat el Bar-
ça no va aixecar el peu de l’accelerador 
i no va permetre que un combatiu Beni-
dorm s’apropés en el marcador en cap 
moment i el partit va acabar amb un 
clar 40-25, amb Fabregas com a màxim 
anotador blaugrana, amb 8 gols.

RESULTATS

Quarts de final 

Semifinal

Final 

42-27

34-23

40-25

06/03/2020

07/03/2020

08/03/2020

Barça – BM Granollers

Barça - Ademar

Barça – BM Benidorm

JORNADA DATA PARTIT RESULTAT
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Campions del món
El Barça d’handbol va guanyar la seva 
tercera Super Globe consecutiva, la 
cinquena en total, en vèncer el THW 
Kiel en una final molt ajustada que no 
es va decidir fins als últims minuts. 
Abans de la final, els blaugranes es 
van desfer de l’Al-Duhail qatarià i de 
l’Al-Wehda saudita, als quarts de final 
i a les semifinals, respectivament. 
La final a Damman, Aràbia Saudita, 
va ser dominada a l’inici pel Kiel i va 
condicionar un Barça que va anar a 
remolc al llarg del primer temps, i que 

va acabar amb avantatge alemany 
(17-15). No va ser fins a la represa 
quan el Barça, impulsat per un penal 
aturat per Pérez de Vargas, va capgi-
rar el marcador (23-24). Els blaugra-
nes van ampliar l’avantatge fins als 
quatre gols, però en els instants finals 
el Kiel va retallar distàncies. Aron Pál-
marsson, a falta de 5 segons, va as-
segurar el títol amb el 32-34 final, en 
un partit en què el nou fitxatge Luka 
Cindric va marcar diferències amb els 
seus onze gols. 

RESULTATS

Quarts de final

Semifinals

Final

38-26

24-34

32-34

28/08/2019

29/08/2019

31/08/2019

Barça – Al-Duhail

Al-Wehda – Barça

THW Kiel - Barça

JORNADA DATA PARTIT RESULTAT
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El novè títol consecutiu
El Barça d’handbol va assolir el 
quart trofeu de la temporada en 
guanyar la Copa Asobal, compe-
tició que es va disputar a Valla-
dolid. El torneig va enfrontar a les 
semifinals el Barça i  l’Ademar de 
Lleó, el segon classificat de la Lli-
ga.  L’equip blaugrana va dominar 
el partit des de l’inici i va guanyar 
per 39-30. 

La final amb el Bidasoa Irun va 
ser una reedició de la de la tem-
porada anterior, en què va vèn-
cer el conjunt blaugrana. L’equip 
de Xavi Pascual ja va marxar al 
descans amb una clara diferència 
(16-10) i va acabar guanyant per 
30-22 en un partit que va tenir 
el blaugrana Mem com a màxim 
golejador, amb set dianes. Amb 
aquest triomf, l’equip  barcelonis-
ta va assolir el novè títol conse-
cutiu en aquesta competició, el 
15è en total.

RESULTATS

Semifinal

Final

39-30

30-22

14/12/2019

15/12/2019

Barça – Abanca Ademar Lleó

Barça – Bidasoa Irun

JORNADA DATA PARTIT RESULTAT
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Hegemonia 
blaugrana 
a la Supercopa
L’equip barcelonista va guanyar 
de nou la Supercopa Asobal, 
competició que va aixecar per 
vuitena vegada consecutiva, la 
22a en la història de la secció. El 
partit davant el Conca va tenir un 
inici molt igualat i a la meitat del 
primer temps el marcador reflectia 
un ajustat 7-8. Amb tot, el conjunt 
blaugrana va prémer l’accelerador 
i va aconseguir una renda de cinc 
gols abans d’arribar al descans. 

La segona part va continuar amb 
la mateixa dinàmica de la recta fi-
nal del primer temps i, tot i que el 
rival no va abaixar els braços, els 
homes de Xavi Pascual van am-
pliar la diferència en el marcador 
fins a un total de nou gols (21-30). 
Aquesta distància encara va aug-
mentar en el resultat final (22-33) 
en un partit que va tenir com a 
màxims golejadors els blaugranes 
Dolenec i Cindric, amb cinc dianes. 

RESULTATS

Final 22-3304/09/2019 Liberbank Conca - Barça

JORNADA DATA PARTIT RESULTAT
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Els reis de la 
competició
El Barça va fer valer la seva condició de favorit al endur-se una 
nova Supercopa Catalana. L’equip barcelonista va allargar la 
seva hegemonia com a rei d’una competició que ha guanyat 
les vuit edicions disputades. Després de superar còmodament 
l’Avannubo BM La Roca a les semifinals, una vegada més el 
Barça i el Granollers s’enfrontaven en la final, aquest cop a 
Igualada. 

El partit va començar amb bon ritme anotador d’ambdós 
equips, però va ser Ludovic Fabregas qui va destacar anotant sis 
gols en els primers nou minuts. Abans d’arribar a la mitja part, 
un gran Pérez de Vargas, amb 13 aturades, i un alt nivell d’efecti-
vitat en l’atac blaugrana van permetre augmentar les distàncies 
en el marcador, fins als 10 gols de diferència. Després del des-
cans, el Barça va continuar ampliant les distàncies fins al 43-24 
final que suposava el primer títol del curs.

RESULTATS

Semifinal

Final

19-46

43-24

20/08/2019

23/08/2019

Avannubo BM La Roca – Barça

Barça – Fraikin Granollers

JORNADA DATA PARTIT RESULTAT
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El segon equip de la secció va jugar la Divisió d’Honor Plata, se-
gona categoria de l’handbol estatal i excel·lent banc de proves per 
a l’evolució i la formació dels joves jugadors. Fins a l’aturada i la 
suspensió de la competició pel coronavirus, els joves entrenats 
per Roi Sánchez se situaven en el setè lloc de la taula. Seguint el 
sistema de joc que tenia el primer equip, el Barça B va jugar amb 
un alt ritme de joc que li va permetre ser l’equip més golejador de 
la categoria, amb una mitjana de 31,3 gols per partit.

En condició d’equip de la Divisió d’Honor Plata, el filial va dis-
putar la Copa del Rei. Els joves blaugrana van haver de jugar la 
primera eliminatòria a camp contrari i a partit únic i van caure per 
32 a 31 a la pista de l’Handbol Bordils.

Els blaugranes de Ferran Porras estaven demostrant la seva 
qualitat i la bona tasca desenvolupada a la Lliga Catalana Ju-
venil, la màxima divisió de la seva edat. En un segon lloc a la 
Lliga regular, esperaven la disputa del Campionat de Cata-
lunya i l’accés al Campionat estatal, però la supressió de les 
competicions no va permetre seguir competint als juvenils 
blaugrana.

Aquesta temporada van tornar a jugar la Balaton Cup a 
Veszprém. Aquest torneig és una autèntica Champions de la 
categoria, on participen els equips U18 dels grans clubs eu-
ropeus. Els blaugranes es van plantar a la final en superar el 
Zagreb, el Valur, el Veszprém i el Celje. A la final, els alemanys 
del Füchse de Berlín es van emportar el triomf per 22 a 30.

Els cadets de segon any dominaven la màxima competició 
catalana, invictes i empatats amb el BM Granollers, en el mo-
ment de l’aturada per la Covid-19. Una generació, entrenada 
per Jodi Jodar, que té un gran futur i que només la suspensió 
de la competició els ha pogut aturar el seu camí cap a fites 
més altes.

Però abans de l’aturada el Cadet A va ser subcampió de la 
Minicopa, que es va jugar de manera paral·lela a la Copa del 
Rei absoluta. A Madrid, els joves blaugrana van fer un gran 
torneig i van caure en una disputada final per 25 a 30 davant 
el BM Granollers.

BARÇA B

JUVENIL

CADET A

PORTER:  Francisco Revuelta, Pau Puget
CENTRAL:  Alejandro Barbeito, Pau Oliveras, Albert Pujol
LATERAL:  Diego Cadelo, José Gregorio Palacios 
EXTREM:  Àlex Pascual, Daniel Fernández, Mamadou L. Diocou Soumaré, Oriol Blanco, Oriol Blanco Canet
PIVOT: Adriá León, Robert Rosell Soriano
1A LÍNIA: David Roca, Eduardo Calle, Nil Orts, 
ENTRENADOR: Roi Sánchez

PLANTILLA

PORTER:  Guillem Egea, Pau Hernández, Roberto Domènech
CENTRAL:  Héctor Fortuño,  Nestor Ruiz,
LATERAL:   Arnau Fernández, Bruno Reguart,  Pau Morer, Aleksandar Cenic, Pol Escoda
EXTREM:  Albert Camprubí, Antonio López, Guillem Pallarés, Martí Soler, Xavi Alférez,  Oriol Zarzuela
PIVOT: Arnau Quintana, Artur Parera, 
ENTRENADOR: Ferran Porres

PLANTILLA

PORTER:  Aitor Martínez,   Èric Llubiano,  Manel  Ortiz Martínez
CENTRAL:  Òscar Grau,  Pol Sánchez, 
LATERAL: Ismael Bendress,  Ezequiel Conde,  Jan Morales,  Iván Cepero, Xavier Masot  
EXTREM:  Daniel Roig,  Roger Portella,  Ian Barrufet,  Seka Gallart
PIVOT:  Ferran Prieto,  Marcos Montiel,  Marc Torres
ENTRENADOR:  Jordi Jodar

PLANTILLA
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Una molt bona temporada dels nois de Kike Gallego, ja que 
estaven portant una magnífica trajectòria abans de l’aturada 
pel coronavirus. Els cadets de primer any tenien un alt ni-
vell de joc i estaven classificats en quart lloc de la màxima 
divisió catalana, empatats amb el tercer classificat. Un gran 
mèrit per a un equip format per jugadors de primer any, que 
tenien totes les opcions obertes d’entrar en el TOP4 català, 
que decideix el campió català i els equips que accedeixen al 
Campionat d’Espanya.

Els Infantils de segon any van seguir una molt bona progres-
sió al llarg de la temporada. En el moment de l’aturada eren 
líders destacats de la Lliga Catalana. Els nois d’Álex Barbeito 
havien demostrat una gran qualitat de joc i anaven progres-
sant per encarar la part final de la temporada, que prometia 
molts èxits.

Els més petits de la secció competien a la màxima categoria 
catalana, tot i ser un any més petits que la majoria d’equips 
als quals s’enfrontaven. Els nois de Xavi Romero havien de-
mostrat una excel·lent adaptació a l’handbol gran i s’havien 
classificat per al grup que dona accés a les fases finals de 
Catalunya, el mateix grup que l’Infantil A.

CADET B

INFANTIL A

INFANTIL B

PORTER:  Adrien Seguin, Marc Sans, Pol Quiroga, Òscar Martínez
CENTRAL:  Lluc Puntas, Sergi Puget, Djordje Cikusa
LATERAL:   Enric Carreño, Aimar Bou, Joel Juan, Ferran Villanueva, Petar Cikusa
EXTREM:  Nil Filbà, Pol Roy, Roger Giner, Víctor Conesa, 
PIVOT:   Jon Tricas, Guillem Ruiz
ENTRENADOR:   Enrique Gallego

PLANTILLA

PORTER:  Ivan Rios, Alejandro Fernández, 
CENTRAL:  Roger Auladell, Pere García
LATERAL:   Álex Ugalde, Aarón Gutiérrez, Quim Rocas, Pol Chaves, Guido Bayo, Pol Jiménez 
EXTREM: Eric Barbeito, Jan Blas, Patrick Fidalgo, Albert Orts
PIVOT:   Hector Grau, David Tvrdy, Arnau Martínez, Marc Valtueña
ENTRENADOR:   Álex Barbeito

PLANTILLA

PORTER:  Pau Aragon, Pol Sanz
CENTRAL:   David Anselmo, Jan Bote, Jan Pérez, Jan Marí
LATERAL:   Daniel Gámez, Guillem Pino, Marc Navarro, Xavier Montaner, Xavier Moreno
EXTREM: Bertran Otal, Izan Ruiz, Jaume Espigule, Arnau Bulach
PIVOT:  Dante Companys, Víctor Munuera 
ENTRENADOR:  Francisco Javier Romero

PLANTILLA
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EDUARD
 CASTRO

1

10

4

24 33

7

AITOR
EGURROLA

SERGIO
FERNÁNDEZ

MATÍAS
PASCUAL

NIL
ROCA

IGNACIO
ALABART

PABLO
ÁLVAREZ

MEMÒRIA FC BARCELONA 

ESPORTS PROFESSIONALS / HOQUEI PATINS

PORTER

DEFENSA

DEFENSA MIG

DAVANTER

EQUIP TÈCNIC
SEGON ENTRENADOR
JORDI ROCA

PREPARADOR FÍSIC
DANI FERNÁNDEZ

EQUIP MÈDIC
DOCTOR
BERNAT DE PABLO

FISIOTERAPEUTA
VICENÇ RIZO

AUXILIARS
DELEGAT
MARC GUAL

MATERIAL
ISRAEL GÓMEZ

FC BARCELONA
Plantilla 
Temporada  
2019/20

ENTRENADOR

24.06.80 - BARCELONA

25.02.85 - CALVIÀ (MALLORCA)

07.12.89 - SAN JUAN (ARGENTINA)

28.09.97- ARENYS DE MUNT (BARCELONA) 09.04.96 - LA CORUNYA

30.09.86 - SAN JUAN (ARGENTINA)

PORTER
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9
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SERGI
PANADERO 

JOAO
RODRIGUES

PAU
BARGALLÓ

78

HELDER
NUNES
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MIG

DAVANTER

DAVANTER

26.04.82 - VIC (BARCELONA)

15.07.90-OEIRAS (PORTUGAL)

11.01.94 - SANT SADURNÍ D’ANOIA (BARCELONA)

           BAIXES

MARC GUAL 
RETIRAT

           ALTES 

HELDER NUNES 
PORTO

23.02.94 - BARCELOS (PORTUGAL)

LLIGA
CATALANA

LLIGA

MIG
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HOQUEI PATINS / OK LLIGA

Campions amb 
rècord històric
El Barça va tornar a guanyar l’OK Lli-
ga, la setena consecutiva, i ho va fer 
amb rècord històric inclòs. L’equip 
blaugrana va ser proclamat campió 
després que la Reial Federació Es-
panyola de Patinatge decidís donar 
per finalitzades les competicions 
d’hoquei patins a causa de la pan-
dèmia del coronavirus. A falta d’una 
jornada per acabar la fase regular, el 
conjunt barcelonista era líder amb 
11 punts d’avantatge sobre el Liceo, 
de 23 sobre el Noia Freixenet i de 25 
sobre el Reus i tenia el factor pista a 
favor per al play-off. 

Els d’Edu Castro, que també van 
ser campions d’hivern, van aconse-
guir establir, en l’últim partit del curs, 

el rècord absolut històric de victòries 
consecutives a la competició. Des-
prés de vèncer per 8-0 el Club Patí 
Vic, els blaugranes van assolir la 24a 
victòria consecutiva i van superar el 
registre que va aconseguir la secció 
durant la temporada 1983/84, amb 
23 triomfs consecutius.

L’equip d’Edu Castro, que només 
va perdre un partit, en la jornada 
inaugural davant el Liceo, va regis-
trar unes dades espectaculars amb 
158 gols a favor i 43 en contra, amb 
Pablo Álvarez com a màxim goleja-
dor de la competició amb 38 gols. 

Amb aquest trofeu, la secció va 
aconseguir el seu 125è títol de la 
seva història.
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RESULTATS

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

2-1

8-2

0-5

8-1

2-6

3-2

5-1

2-6

6-3

0-6

8-4

4-7

7-2

9-3

0-4

5-0

2-9

7-1

2-5

2-4

14-1

2-3

9-2

3-5

8-0

20/09/2019

28/09/2019

05/10/2019

11/10/2019

03/12/2019

27/10/2019

01/11/2019

09/11/2019

19/11/2019

24/11/2019

30/11/2019

07/12/2019

17/12/2019

11/02/2020

04/01/2020

11/01/2020

21/01/2020

25/01/2020

01/02/2020

09/02/2020

18/02/2020

22/02/2020

29/02/2020

03/03/2020

07/03/2020

Deportivo Liceo – Barça

Barça – Garatge Plana Girona CH

CP Taradell – Barça

Barça – CH Caldes Recam Làser

Reus Deportiu Miró – Barça

Barça – CP Voltregà Stern Motor

Barça – CE Noia Freixenet

Corredor Mató CH Palafrugell – Barça

Barça – Club Patí Calafell 

CE Lleida Llista Brava – Barça

Barça – Igualada Rigat HC

CP Vic – Barça

Barça – CH Lloret Vila Esportiva

Barça – Deportivo Liceo

Garatge Plana Girona CH – Barça

Barça – CP Taradell

CH Caldes Recam Làser – Barça

Barça – Reus Deportiu Miró

CP Voltregà Stern Motor – Barça

CE Noia Freixenet – Barça

Barça – Corredor Mató CH Palafrugell

Club Pati Calafell – Barça

Barça – Lleida Llista Blava

Igualada Rigat HC – Barça

Barça – CP Vic

JORNADA DATA PARTIT RESULTAT
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En el bon camí, però 
sense desenllaç
El Barça va assolir el seu objectiu de 
ser el primer del Grup C de la Lliga Eu-
ropea per afrontar els quarts de final 
amb el factor pista a favor, però la pan-
dèmia del coronavirus va interrompre 
una competició que va quedar-se sen-
se desenllaç i, per tant, sense campió, 
en una situació inèdita des de l’inici de 
la competició el 1966. 

L’equip dirigit per Edu Castro va ser 
l’únic dels setze equips de la màxima 
competició continental que no va per-

dre cap de les cinc primeres jornades 
de la fase de grups. Va superar els tres 
partits a domicili davant el debutant 
Sarzana italià, l’SK Germania Herringen 
i el Benfica portuguès. Al Palau, va em-
patar contra els lusitans i va certificar 
la primera posició davant el Sarzana. 

La sisena jornada va ser suspesa pel 
World Skate Europe–Rink Hockey i els 
quarts de final que s’haurien d’haver 
disputat contra el Noia Freixenet, el 
Monza o el Porto ja no es van jugar. 
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1

2

3

4

5

0-10

2-7

2-4

5-5

7-1

19/10/2019

16/11/2019

14/12/2019

18/01/2020

16/02/2020

Hockey Sarzana  – Barça

SKG Herringen – Barça

SL Benfica – Barça

Barça – SL Benfica

Barça – Hockey Sarzana

JORNADA DATA PARTIT RESULTAT

RESULTATS
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El títol s’escapa 
a la final 
El Barça no va poder sumar el se-
gon títol de la temporada en per-
dre la Supercopa d’Espanya a la 
final. A les semifinals disputades 
a Les Comes (Igualada), l’equip 
blaugrana va derrotar el conjunt 
local per 1-3, amb gols d’Helder 
Nunes i Pablo Álvarez (2). A la fi-
nal esperava el Reus, que es va 
avançar en el marcador i va mar-
xar al descans amb avantatge (1-
0). Els culers van buscar l’empat 
en l’inici del segon temps, però 
no va ser fins al minut 43 quan 

primer João Rodrigues i, pocs se-
gons després, Helder Nunes van 
capgirar el marcador. No obstant 
això, un minut després, el Reus 
va empatar el duel mitjançant 
una gran jugada d’Àlex Rodrí-
guez. A tres minuts del final, un 
llançament llunyà de Romà Ban-
sells va tornar a donar avantat-
ge als reusencs, deixant el Bar-
ça contra les cordes. Tot i que el 
conjunt blaugrana ho va seguir 
intentant fins al final, el 3 a 2 ja 
no es va moure.

RESULTATS

Semifinal

Final

1-3

3-2

14/09/2019

15/09/2019

Igualada – Barça

Reus Deportiu - Barça 

JORNADA DATA PARTIT RESULTAT

Copa del Rei
A causa de la Covid-19, la competició va quedar suspesa.
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El primer trofeu 
de la temporada
El Barça va aconseguir el primer 
trofeu de la temporada alçant la 
Lliga Catalana disputada a Vic.  
En la lligueta de grups, els blau-
granes van superar el Girona i el 
Calafell i, als quarts de final, els 
d’Edu Castro van derrotar el CH 
Palafrugell amb un contundent 
5-0. A les semifinals, el flamant 
fitxatge Helder Nunes va marcar 
el camí amb un doblet al Reus (0-
2) que va deixar la Lliga Catalana 
a només un pas. La final davant 
el Caldes va ser un partit intens i 
no es va decidir fins a la pròrro-

ga. Dos gols de Bargalló i Matias 
Pascual van avançar ràpidament 
els culers, però un gol del Cal-
des abans del descans va retallar 
distàncies. A la represa, les grans 
aturades d’Egurrola i un gol d’Ala-
bart van suposar el 3-2, però el 
Caldes no es va rendir i va acon-
seguir l’empat. A la pròrroga, de 
nou Matias Pascual va marcar el 
gol definitiu i va permetre a Aitor 
Egurrola aixecar una Lliga Catala-
na que el va convertir en l’espor-
tista del Club amb més títols, amb 
un total de 72 trofeus.

RESULTATS

Fase de grups  

Fase de grups 

Quarts de final 

Semifinal

Final

3-1

2-6

5-0

0-2

3-4

23/08/2019

27/08/2019

02/09/2019

06/09/2019

08/09/2019

Barça – Girona

Calafell - Barça

Barça – CH Palafrugell

Reus - Barça

Caldes - Barça

JORNADA DATA PARTIT RESULTAT
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PORTER:  Arnau López, Marc Hernández, Xano Edo, Arnau Martínez, 
DEFENSA:  Manel Hernández, Lluc Vilà, Jordi Badia, Joan Pascual
MIG:  Antonio ‘Chino’ Miguélez, Sergi García, Ferran Garcia, Jordi Trepat, Aleix Ordóñez
DAVANTER: Martí Gabarró, Kyllian Gil, Oriol Llenas, Marc González, Carles Aguilera, Lluc Sitjà
ENTRENADOR:  Iván Sanz

PORTER: Arnau López, Marc Hernández, Xano Edo, Arnau Martínez,
DEFENSA: Manel Hernández, Lluc Vilà, Jordi Badia, Joan Pascual
MIG: Antonio ‘Chino’ Miguélez, Sergi García, Ferran Garcia, Jordi Trepat, Aleix Ordóñez
DAVANTER: Martí Gabarró, Kyllian Gil, Oriol Llenas, Marc González, Carles Aguilera, Lluc Sitjà
ENTRENADOR:  Keko Iglesias

El segon equip blaugrana va jugar per segona temporada 
consecutiva l’OK Lliga Plata, la Segona Divisió de l’hoquei 
patins estatal. Els d’Iván Sanz estaven classificats en quart 
lloc de la taula, tocant a les posicions d’ascens, en el moment 
de l’aturada. L’equip es basava en la idea de combinar joves 
jugadors sèniors amb júniors i juvenils per anar agafant ex-
periència en categories estatals i seguir nodrint el primer 
equip.

El tercer equip vivia el seu primer any a la Nacional Catalana, 
tercera categoria de l’hoquei patins estatal. Amb la filosofia 
de tenir jugadors júniors i juvenils jugant en categories esta-
tals, els joves entrenats per Sergio Iglesias van demostrar el 
seu talent jove i estaven situats en el segon lloc del seu grup 
amb l’aturada. La Federació va decidir aplicar els criteris de 
classificació de la fi de la primera volta i els blaugranes van 
finalitzar en un meritori tercer lloc.

També dirigits per Iván Sanz, l’equip Júnior estava format per 
jugadors que jugaven a la seva categoria i anaven pujant als 
dos equips sèniors per seguir amb la seva formació. Domi-
naven la competició catalana situats en el primer lloc de la 
classificació. L’aturada no els va permetre poder jugar les fa-
ses finals de Catalunya i poder accedir al campionat estatal, 
objectius dels joves blaugrana per a la temporada.

BARÇA B

BARÇA C 

JÚNIOR

PLANTILLA

PLANTILLA

PLANTILLA

PORTER:   Alejandro ‘Xano’ Edo, 
DEFENSA:  Manel Hernández
MIG:  Sergi García, Aleix Ordóñez
DAVANTER: Martí Gabarró, Kyllian Gil, Oriol Llenas
ENTRENADOR:  Iván Sanz
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El Juvenil ocupava el liderat de la màxima divisió catalana 
de la seva categoria fins a l’aturada per la Covid-19. Els nois 
de Dani Moreno tampoc van poder seguir el brillant moment 
de joc que estaven demostrant i la pandèmia no els va pos-
sibilitar accedir a les fases de Catalunya i d’Espanya. El Ju-
venil blaugrana també va participar a l’Eurockey de Blanes, 
una autèntica Champions de la categoria, i va anar superant 
equips com el Porto, el Breganze i el Follonica fins arribar a 
les semifinals, on la sort no va estar de cara i van caure a 
la tanda de faltes directes davant el Manlleu. Finalment, va 
ocupar el tercer lloc en superar l’Alcobendas.

Els infantils de Guillem Pérez eren segons de la seva Lliga, 
amb un partit menys, en el moment de l’aturada. La sort no 
els va acompanyar, ja que el cap de setmana que es va aturar 
la competició jugaven el partit que tenien endarrerit i que els 
hauria pogut donar el liderat. La finalització de les competi-
cions va impossibilitar defensar el títol de la Minicopa que 
havien assolit la temporada passada. L’Infantil ha aconseguit 
el títol en les tres edicions disputades fins ara.

Els més joves de l’hoquei patins blaugrana ja demostraven 
les seves capacitats i se situaven en el primer lloc de la com-
petició en el moment de la fi de les competicions. L’objectiu 
principal d’aquest equip és l’adaptació i l’aprenentatge del 
que significa jugar al Club i la millora de les seves capacitats 
esportives i humanes.

JUVENIL

INFANTIL

ALEVÍ

PORTER:    Arnau Martínez,  Pau Garcia
DEFENSA:   Joan Pascual, Pau Curtiellas
MIG:   Joel Navarro,  Oriol Sebrià, Guillem Belarte
DAVANTER:  Carles Aguilera, Gaby Cairo,  Jan Munné,  Lluc Sitjà
ENTRENADOR:   Daniel Moreno

PORTER:  Edu Jurado,  David Albacete, 
DEFENSA:   Pablo Rodríguez 
MIG:  Àlex Ortigosa,  Oriol Añols
DAVANTER:  Jan Curtiellas,  Miquel Escala,  Nico Torres,  Albert Amores,  Lucas Alemany
ENTRENADOR:  Guillem Pérez

PORTER:  Adriá Álvarez,  Jordi del Amor
DEFENSA:  Olau Santos,  Guillem López
MIG:  Eduard Mata
DAVANTER:  Luca Xaus,  Nil Torelló,  Álex Vicén,  Gerard del Amor,  Marc Pineda
ENTRENADOR:  Guillem Pérez

PLANTILLA

PLANTILLA

PLANTILLA
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ANDREU
 PLAZA

2

7

11

21

4

8

12

77

9

13

88

5

JESÚS NAZARET 
AICARDO

DYEGO ENRIQUE
 ZUFFO

CARLOS VAGNER
 (FERRAO)

DÍDAC
PLANA

ROGER
SERRANO

ADOLFO
FERNÁNDEZ DÍAZ

JUANJO
ANGOSTO

L.RODRIGUES
(ESQUERDINHA)

SERGIO
LOZANO 

J. A. FERNÁNDEZ
(JOSELITO)

MARCENIO
RIBEIRO DA SILVA

ANTONIO MANUEL
 SÁNCHEZ (BOYIS)

MEMÒRIA FC BARCELONA 

FUTBOL SALA / PRIMER EQUIP

ALA

PIVOT

PORTER

ALA

ALA PIVOT

PORTER

PIVOT

ALA TANCA

ALA

ALA

TANCA

EQUIP TÈCNIC
SEGON ENTRENADOR
MIGUEL ANDRÉS

PREPARADOR FÍSIC
JORDI ILLA

RECUPERADOR
HÉCTOR GARCÍA  

EQUIP MÈDIC
DOCTOR
CARLES MIÑARRO

FISIOTERAPEUTA
JAUME MUNILL

AUXILIARS
DELEGAT
JULIO GARCÍA

MATERIAL
JAVIER FERNÁNDEZ

FC BARCELONA
Plantilla Temporada 2019/20

ENTRENADOR

04.12.88 - CADIS

05.08.89 - PALMITOS (BRASIL)

29.10.90 - CHAPECÓ (BRASIL)

25.05.90 - BARCELONA

15.01.91 - BARCELONA 

19.05.93 - SANTA COLOMA DE GR. (BARCELONA)

19.08.85 - MÚRCIA

18.11.85 - CUIABÁ (BRASIL)

09.11.88 - MADRID

01.03.91 - CADIS

05.10.87 -CAMPO GRANDE (BRASIL)

26.12.89 - DOÑA MENCÍA (CÒRDOVA) 

ALA TANCA
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6

10

17

DANIEL
SHIRAISHI

MARIO RIVILLOS
 PLAZA

ARTHUR GUILHERME
  DE SOUZA

99

GEVERSON CHAVES
(XIMBINHA)

MEMÒRIA FC BARCELONA 

COPA 
DEL REI

ALA

ALA

ALA

16.02.86 - SAO PAULO (BRASIL)

13.12.89 - TORREJÓN DE ARDOZ (MADRID)

16.05.94 - UBERLÂNDIA (BRASIL)

LÉO SANTANA 
EL POZO MÚRCIA
ADRIÁN ORTEGO 
FUTBOL EMOTION SARAGOSSA

DANIEL SHIRAISHI 
MOVISTAR INTER
XIMBINHA* 
PALMA FUTSAL
*Ximbinha: alta com a cedit el 27/01/20

ALTES 

 BAIXES 

COPA 
D’ESPANYA

SUPERCOPA
D’ESPANYA

PIVOT

20.07.90 - SAO PAULO (BRASIL)

UEFA CHAMPIONS 
LEAGUE
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Eliminats als 
quarts de final
El Barça no va poder revalidar el títol de 
Lliga en caure eliminat en els quarts de 
final de la competició. En el moment de 
l’aturada per la crisi provocada per la 
Covid-19 s’havien disputat 23 jornades 
i l’equip barcelonista era el segon clas-
sificat, a dos punts del Movistar Inter, 
amb un balanç de 17 victòries, tres em-
pats i tres derrotes. Per decidir el cam-
pió es va jugar una fase final a Màlaga 
amb els vuit primers classificats. 

El Barça es va haver d’enfrontar al Lle-
vant en els quarts de final en un partit a 
cara o creu en què al conjunt d’Andreu 

Plaza li servia també l’empat per pas-
sar a semifinals. Els blaugranes es van 
avançar en el marcador amb un gol de 
Lozano en els primers compassos de 
partit i van fer el 2-0 amb un gol de Da-
niel en la represa. Amb tot, el Llevant va 
capgirar el marcador en els darrers vuit 
minuts, primer amb un gol de penal, 
després amb un doble penal posterior a 
una inexistent i decisiva cinquena falta 
del Barça i amb un tercer i definitiu gol 
quan només faltaven tres segons per al 
xiulet final, sense temps perquè el Bar-
ça pogués igualar el partit.
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RESULTATS

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

Play-off- Quarts de final

3-7

4-1

4-6

3-6

3-1

2-3

2-6

7-2

3-6

6-3

4-4

5-3

4-3

2-1

3-1

1-1

6-7

6-5

3-6

6-1

1-1

6-2

1-6

2-3

15/09/2019

20/09/2019

28/09/2019

01/10/2019

04/10/2019

20/10/2019

02/11/2019

08/11/2019

16/11/2019

23/11/2019

30/11/2019

08/12/2019

14/12/2019

17/12/2019

21/12/2019

04/01/2020

11/01/2020

18/01/2020

25/01/2020

08/02/2020

15/02/2020

22/02/2020

29/02/2020

23/06/2020

Jimbee Cartagena FS – Barça

Barça – Fútbol Emotion Saragossa

O Parrulo Ferrol – Barça

Aspil Jumpers Ribera Navarra – FC  Barcelona

Barça – Jaén Paraíso Interior

Barça – Palma Futsal

Còrdova Patrimonio – Barça

Barça – Pescados Rubén Burela

Industrias Santa Coloma – Barça

Barça – CA Osasuna Magna

Llevant UD FS – Barça

Barça – Movistar Inter

Viña Albali Valdepeñas – Barça

Barça – ElPozo Múrcia

Servigroup Peníscola FS - Barça

Barça – Jimbee Cartagena FS

Fútbol Emotion Saragossa – Barça

Barça – O Parrulo Ferrol

Jaén Paraíso Interior – Barça

Barça – Aspil Jumpers Ribera Navarra

Palma Futsal – Barça  

Barça – Còrdova Patrimonio

Pescados Rubén Burela – Barça

Barça-Llevant UD

JORNADA DATA PARTIT RESULTAT
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Campions d’Europa..., i el 
Barça en total ja en suma 41!
L’equip de futbol sala va donar una alegria tardana però molt ce-
lebrada en aquesta temporada en proclamar-se campió d’Euro-
pa per tercera vegada a la seva història en imposar-se a la final 
al Pozo de Múrcia (2-1) gràcies als gols de Dyego i Aicardo, en 
la primera meitat, i un treball defensiu incansable. Un títol que 
permet al Barça reafirmar-se com el millor club poliesportiu del 
món, ja que eleva a 41 la xifra de les Copes d’Europa aconse-
guides per l’entitat blaugrana al llarg dels seus prop de 121 anys 
d’existència. Aquest títol va arribar al mes d’octubre, ja que la 
crisi del coronavirus va impossibilitar acabar la competició dins 
dels marges habituals de la temporada 2019/20 i la UEFA va de-
cidir ajornar la disputa de la Final Four de la Champions League, 
inicialment prevista a Minsk, fins al 8 i 11 d’octubre i amb un es-
cenari nou: el Palau Blaugrana. 

El conjunt d’Andreu Plaza s’havia classificat per a la Final 
Four de la UEFA Champions League (abans coneguda com 
UEFA Futsal Cup) després de quedar en primera posició en 
les dues rondes de classificació. A la Main Round, l’equip 

blaugrana havia guanyat els tres partits i a l’Elite Round 
també va obtenir la victòria en els tres partits disputats. El 
Barça tenia l’opció de guanyar la seva tercera Champions 
a casa, però en semifinals l’esperava un rival fort com és 
el KPRF rus, el Partit Comunista, un equip que compta amb 
dos exblaugranes a les seves files: Lin i Rómulo. El partit 
va acabar amb empat a 3 gols i en la decisiva tanda de pe-
nals els blaugranes es van imposar per 5-4. Lozano, que va 
enviar al fons de la xarxa el llançament de penal definitiu, 
Ferrao i Esquerdinha van signar els gols del Barça en una 
semifinal vibrant.

A la gran final, el Barça es va imposar a l’equip murcià amb una 
gran actuació del porter Dídac. A més del títol, els culers van cer-
tificar la presència per a la següent Champions. Així, l’equip de 
futbol sala torna a regnar a Europa sis anys després de l’últim tí-
tol assolit a Bakú i després de tres intents frustrats. Amb aquesta 
Champions, Lozano (23) també supera Sedano (22) com a juga-
dor amb més títols de la història de la secció. 
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RESULTATS

Main Round 1

Main Round 2

Main Round 3

Elite Round 1

Elite Round 2

Elite Round 3 

Semifinal

Final

1-0

1-7

0-8

2-1

2-4

6-1

3(pp)-3

2-1

08/10/2019

09/10/2019

11/10/2019

20/11//2019

21/11/2019

23/12/2019

09/10/2020

11/10/2020

Barça – Tyumen

Ayat – Barça

Vytis – Barça

Barça – Sparta Praha

Kherson – Barça

Barça– FC Stalitsa Minsk

Barça - Sport Club KPRF

Barça - ElPozo Murcia

JORNADA DATA PARTIT RESULTAT
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A les portes
de la final
El Barça es va quedar en el camí 
i no va poder aixecar la Copa In-
tercontinental disputada a Ban-
gkok, Tailàndia. L’equip de Plaza 
va aconseguir el pas a les semi-
finals com a primer del grup B al 
guanyar davant el Shenzhen i em-
patar amb el Corinthians. 

En les semifinals, el conjunt 
blaugrana es va haver d’enfron-
tar a un històric com és el Boca 
Juniors. En un partit molt igua-
lat, el Barça no va deixar de bus-

car un gol que li donés accés a 
la final, però el marcador no es 
va moure fins a l’arribada de la 
pròrroga. Amb un Barça jugant 
amb el porter-jugador, l’atac 
blaugrana no va obtenir premi 
i, amb xuts des del seu camp, el 
Boca va anotar 3 gols en 3 mi-
nuts que van ser definitius. Jo-
selito va maquillar el resultat en 
els segons finals. En el partit pel 
3r i 4t lloc el Barça va ser derro-
tat pel Corinthians per 2-4.

RESULTATS

Fase de grups

Fase de grups

Semifinal

3r i 4t lloc

4-1

1-1

3-1

2-4

26/08/2019

27/08/2019

31/08/2019

01/09/2019

Barça - Shenzhen

Barça - Corinthians

Boca Juniors – Barça

Barça - Corinthians

JORNADA DATA PARTIT RESULTAT
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Campions  
de Copa de 
la temporada 
19/20
El Barça de futbol sala va guanyar la Copa del Rei de la 
temporada 2019/20 que havia quedat ajornada amb mo-
tiu de la pandèmia i que no es va poder celebrar fins al 
desembre del 2020. Als vuitens de final, l’equip barcelo-
nista va derrotar l’Hospitalet BellSport  per 1-5 i als quarts 
de final, disputats també a partit únic, el Barça va superar 
l’eliminatòria als penals.

En la semifinal davant el Betis els blaugranes van arri-
bar a guanyar per 0-4, però una gran reacció dels anda-
lusos va situar el 3-4 a falta de sis minuts per al final. Tot 
i així, el Barça no es va deixar sorprendre i va certificar 
el pas a la final amb dos gols de Marcenio i Adolfo als 
darrers minuts.

El Jaén va ser el rival a la final. En un partit molt disputat 
el Barça va remuntar un gol inicial dels andalusos mitjan-
çant un doblet d’Esquerdinha i va aconseguir el setè títol 
en aquesta competició, el tercer de forma consecutiva.
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RESULTATS

Vuitens de final

Quarts de final

Semifinal

Final

1-5

3 (pp)-3

3-6

2-1 

15/01/2020

12/02/2020

19/12/2020

20/12/2020

L´Hospitalet BellSport - Barça

Barça – CD Burela FS

Betis-Barça

Barça-Jaén FS

JORNADA DATA PARTIT RESULTAT
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La segona 
consecutiva
El Barça es va proclamar campió de la Copa d’Espanya a Màla-
ga per segona vegada consecutiva. Els blaugranes, que no van 
poder comptar amb Ferrao i Esquerdinha per lesió, van vèncer 
als quarts de final l’Osasuna Magna per 3 a 1 i a les semifinals 
van remuntar contra ElPozo Múrcia i es van acabar imposant 
per 3 a 2.

La final enfrontava el Barça i el Valdepeñas, que debutava 
a la competició i que havia eliminat anteriorment el Jaén i el 
Movistar Inter. L’equip manxec es va avançar en el marcador i 
amb aquest 0-1 es va arribar al descans. A la represa, el con-
junt blaugrana va continuar buscant l’empat amb insistència 
i va ser Adolfo, escollit MVP del partit, el que va fer l’1-1 en un 
córner. Amb 1-1 en el marcador Juanjo va fer una triple atura-
da espectacular, i, poc després, Aicardo va avançar el Barça 
en convertir una falta llunyana. El 2-1 va deixar tocat el Val-
depeñas i Boyis va fer el 3-1 després d’una gran passada de 
Roger Serrano. Chino va retallar distàncies per al Valdepeñas, 
però el Barça va reaccionar ràpidament amb un gol de Marce-
nio. Un gol del rival en els darrers segons va deixar el marca-
dor final en un 4-3, resultat que donava al Barça la cinquena 
Copa d’Espanya de la seva història.  
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RESULTATS

Quarts de final

Semifinals

Final

3-1

3-2

3-4

06/03/2020

07/03/2020

08/03/2020

Barça – Osasuna Magna

Barça – ElPozo Múrcia

Viña Albali Valdepeñas – Barça

JORNADA DATA PARTIT RESULTAT
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Sis anys després, 
campions!
Després de sis anys de sequera, el 
conjunt d’Andreu Plaza va poder 
alçar la Supercopa d’Espanya de 
nou. La final, disputada a Guadala-
jara davant d’ElPozo, es va posar de 
cara gràcies als gols de Joselito i de 
Marcenio en els primers cinc mi-
nuts del matx. Esquerdinha va ano-
tar el tercer gol en el minut 13, però, 
poc després, va patir una greu lesió 
en trencar-se el lligament encreuat 
anterior del genoll dret. 

Aquest fet va refredar el conjunt 
blaugrana, i els murcians, amb un 
gol de Matteus, van retallar dis-
tàncies just abans del descans. De 
nou el Barça va sortir millor dels 
vestidors, i Aicardo va anotar un 
nou gol per ampliar la distància en 
el marcador. Pol Pacheco i Andresi-
to van retallar diferències, però el 
marcador ja no es va moure gràci-
es a un immens Juanjo, que va ser 
clau en la victòria del Barça. 

RESULTATS

Final 4-307/09/2019 Barça – ElPozo Múrcia

JORNADA DATA PARTIT RESULTAT

FUTBOL SALA  /  SUPERCOPA D’ESPANYA
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Fi de la ratxa
El Barça no va poder aconseguir 
alçar la Copa Catalunya per setena 
vegada consecutiva, després de 
perdre la final disputada al Pavelló 
Nord de Sabadell davant l’Indus-
trias Santa Coloma. A les semifi-
nals de la competició, el Barça va 
vèncer el Futsal Mataró per 2-7 i va 
arribar a la final. 

Els blaugranes es van avançar 
mitjançant un gol de Dyego, però 
Petry, de penal, i Verdejo, a la sor-
tida d’un córner, van fer que el 

Barça marxés al descans en des-
avantatge. El porter colomenc, 
Miquel Feixas, va desbaratar totes 
les accions barcelonistes fins que 
Aicardo va empatar el duel passat 
l’equador del segon temps. Amb 
tot, el Santa Coloma va reaccionar 
i amb dos gols en menys d’un mi-
nut va desnivellar el marcador de 
nou. Rivillos va retallar distàncies 
en el darrer minut, però ja no hi va 
haver temps i el partit va acabar 
amb derrota blaugrana per 3-4.

RESULTATS

Semifinals

Final

2-7

3-4

10/09/2019

11/09/2019

Futsal Mataró – Barça

Barça–Industrias Santa Coloma

JORNADA DATA PARTIT RESULTAT
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PORTER:  Óscar de la Faya, Àlex Royo, Àlex Lluch
ALA TANCA:  Mario López, Jesús Sancho, Alejandro Cerón, Roberto Gregorio, Daniel Fernández, 
Víctor Pérez 
ALA:  Rachid Aarab, Christian Rodríguez, David Peña, Santiago Martín Rufino, Adrià Sánchez
ALA PIVOT: Bernat Povill, Nicolás Marrón
ENTRENADOR: Xavi Closas

PORTER:  Oscar Dirul,  Àlex Royo, 
ALA TANCA:  Sergi Viedma,  Albert Ortas,  Daniel Fernández,  Iker Fernández
ALA:  Adrià Sánchez,  Marc Puigvert,  Àlex García,  Christian Rodríguez,  Rachid Aarab,  Aniol 
Vendrell 
ALA PIVOT:  Bernat Povill,  Nicolás Marrón,  Jorge Carrasco
ENTRENADOR:  Josep Albert Ruiz

PORTER:  Joan Bosch,  Martí Antolín,  Pau López
ALA TANCA:  Antoni Cerdà,  Víctor Sánchez,  Eudald Ripollès, 
ALA:  Roger Panadès,  Magi Yeves,  Pol Salas,  Adrián Tapias,  Marc Paterna,  José Daniel 
González 
ALA PIVOT:  Pol Cano,  Pau Codony 
ENTRENADOR:  Martí Graells

Els joves entrenats per Xavi Closas van mantenir el nivell 
competitiu que han estat demostrant al llarg dels darrers 
anys a la Segona Divisió de l’LNFS.  A la temporada 2019/20 
sempre van estar a la part mitjana de la taula, mostrant un 
joc de mèrit i obtenint bons resultats davant equips que op-
taven a l’ascens de categoria. Fins al moment de l’aturada, 
el Barça B ocupava l’onzè lloc de la taula, en una zona tran-
quil·la que assegurava la continuïtat de l’equip a la categoria. 

A la pretemporada el Barça B va jugar el tradicional tor-
neig de Polònia, on van arribar a la final i només un equip de 
Champions, l’Era-Pack, els va poder superar. A més a més, el 
filial blaugrana va viatjar a Dallas (EUA) per fer un estada de 
pretemporada i jugar dos partits amistosos.

Els blaugranes van jugar el Grup 3 de la Divisió d’Honor, 
màxima categoria estatal. Els joves de Pep Ruiz van domi-
nar la categoria amb autoritat fins al moment de l’aturada. 
En aquell moment eren líders destacats amb quatre punts 
sobre el segon i amb 20 triomfs i un empat en 21 jornades 
disputades.

Aquesta bona feina estava construïda des del treball de-
fensiu, on els joves blaugrana només havien encaixat 35 gols 
en els 21 partits. Els juvenils van jugar un dels tornejos més 
prestigiosos de la categoria com és la World Futsal Cup que 
va tenir lloc a Blanes. El Barça va caure a semifinals davant el 
Corinthians del Brasil i va acabar en quart lloc.

Liderant la Divisió d’Honor Cadet van arribar els nois de Mar-
tí Graells a l’aturada motivada per la pandèmia. Demostrant 
l’estil de joc del Barça de futbol sala fonamentaven el seu do-
mini de la màxima competició catalana de la categoria.

Com la resta d’equips de la secció, l’aturada no els va per-
metre poder jugar les fases finals de Catalunya i d’Espanya. 
Tanmateix, sí que van poder disputar la prestigiosa World 
Futsal Cup de Blanes, on es van proclamar campions.

BARÇA B

JUVENIL 

CADET 

PLANTILLA

PLANTILLA

PLANTILLA

PLANTILLA

PLANTILLA

PLANTILLA
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Entrenats per l’exjugador del primer equip Juan Carlos López, 
els nois de l’equip Infantil també eren líders en solitari en el 
moment de l’aturada de les competicions. L’equip va anar de-
mostrant la seva qualitat i el seu treball tant a la Lliga com a la 
Minicopa. En aquesta competició, disputada a Màlaga, on es 
jugava la Copa absoluta, els blaugranes es van mostrar molts 
sòlids. Van superar ElPozo a les semifinals i a la final es van 
adjudicar la vuitena Minicopa consecutiva en guanyar per 7 
a 0 el Palma Futsal. L’Infantil barcelonista també es va procla-
mar campió en la World Futsal Cup de Blanes.

INFANTIL

Els més menuts de la casa van iniciar el seu camí vestits de 
blaugrana complint les expectatives, tant en l’aspecte espor-
tiu com de formació, que se’ls requeria en aquests primers 
passos dins del Club. Fins a l’aturada, l’Aleví blaugrana era 
el primer classificat de la Lliga de Divisió d’Honor de la seva 
categoria. La Covid-19 va impedir poder disputar la Copa i 
les fases d’accés al Campionat d’Espanya. Pel que fa a títols, 
cal destacar la consecució de la World Futsal Cup de Blanes, 
on es van proclamar campions en superar l’Sports & Cia per 
2 a 1.

ALEVÍ

PORTER: Eric Díaz, Gerard Álvarez
ALA TANCA: Pau Ramos, Izan Vargas 
ALA: Joel Molina,  David Recober,  Nil Prieto,  Aitor Santiago,  Roc Molins,  Izan Sequero
ALA PIVOT: Gaizka González,  Jordi Sánchez 
ENTRENADOR: Juan Carlos López

PORTER:  Gerard Cano,  Dennis Casado
ALA TANCA:  Roger Garcia,  Roger Garcia 
ALA:  Lucas Fernández,  Jan Carreño,   Marcos Salido,  Julen Capdevila,  Pau Moya,  Joan 
Redondo
ALA PIVOT:  Manuel Atienza,  Samuel Barragán   
ENTRENADOR:  Sergi Altisent

PLANTILLA

PLANTILLA

PLANTILLA

PLANTILLA
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Ciències de l’Esport
El Departament de Ciències de l’Esport està integrat pels Ser-
veis Mèdics, l’Àrea de Rendiment i Preparació Física i l’Àrea de 
Tecnologia i Anàlisi Aplicada a l’Esport.

La temporada 2019/20 els Serveis Mèdics van continuar 
apostant per la formació continuada dels seus integrants du-
ent a terme nombroses sessions amb diferents experts mun-
dials en matèries de múscul i tendó, i també en la fisiologia 
de l’esport tant en homes com en dones. Es va promoure la 
creació de diferents unitats de Medicina Esportiva a Assis-
tència Sanitària Col·legial i també  una altra unitat de Medi-
cina Esportiva mixta entre l’Hospital Clínic i l’Hospital Sant 
Joan de Déu, que serà una futura unitat docent de l’especi-
alitat (via MIR).

Durant la temporada es va renovar el contracte d’espon-
sorització amb Canon Medical, que permetrà renovar l’equip 
de ressonància nuclear magnètica de 3 tesles, incorporar una 
nova sala de radiologia i disposar de 15 nous ecògrafs.

La pandèmia de la Covid-19 va repercutir amb molta força 
en l’esport en general i en els esports d’equip en particular. 
Totes les competicions nacionals i internacionals dels esports 
professionals i amateurs van quedar suspeses i la majoria 
cancel·lades. Tanmateix, la incidència de la malaltia en els es-
portistes blaugrana i en els residents de la Masia va ser molt 
baixa, ja que el Club va reaccionar a temps per davant de les 
diferents administracions. En les competicions que es van 
poder reprendre es va fer un esforç per fer exàmens de PCR 
i serologia als equips per garantir que els seus integrants es-
tiguessin lliures de SARS-coV-2 per poder competir. També es 
va assolir amb escreix el repte de continuar mantenint la con-
dició física en confinament per la Covid-19. Es van fer diferents 
actuacions, totes telemàtiques, com entrenaments grupals 
generals i específics, sessions de spinning grupal amb ciclistes 
professionals, sessions de ioga, entre d’altres. Els preparadors 
físics van ser els artífexs del que es va aconseguir i de la moti-
vació que va generar a tots els esportistes.

En l’Àrea de Rendiment i Preparació Física es van continuar 
mesurant les càrregues externes i internes, intentant correla-

DADES TEMPORADA 2019/20
En els Serveis Mèdics aquesta temporada s’han fet:

revisions mèdiques

intervencions 
quirúrgiques

jugadors monitoritzats 
diàriament

cionar-les per poder planificar un calendari òptim d’entrena-
ments, tenint en compte les posicions dels diferents jugadors i 
les dates de les competicions. Cada temporada s’obtenen més 
dades dels diferents esportistes gràcies a la tecnologia imple-
mentada, fet que suposa que es necessitin més experts en la 
interpretació de dades que puguin enviar informació del que 
s’ha de fer i del que no s’ha de fer.

L’Àrea de Tecnologia, Anàlisi i Innovació del Departament 
de Ciències de l’Esport treballa amb un grup de persones amb 
formació multidisciplinària (entrenadors, enginyers, matemà-
tics, informàtics i físics) que intenten optimitzar el rendiment 
dels equips donant informació als responsables per facilitar 
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l’assoliment dels reptes i perquè puguin prendre decisions de 
la manera més informada possible. El grup  dedicat a Tecno-
logia i Innovació està treballant per portar solucions d’última 
generació de la indústria per adaptar-les al món de l’esport i 
està involucrat directament amb les últimes novetats cientí-
fiques i tecnològiques, treballant i col·laborant  directament 
com a consultor amb els departaments tecnològics de la FIFA, 
la UEFA i LaLiga.

Els analistes de joc són entrenadors que ajuden els tèc-
nics de cada equip a analitzar el rendiment tàctic, estudiant 
les fortaleses i debilitats dels rivals, donant informació au-
diovisual en temps real durant els partits i monitoritzant les 
sessions d’entrenament dels jugadors. A les banquetes, els 
entrenadors tenen tauletes electròniques i sistemes d’àudio 
que es fan servir per consultar, des de diferents perspectives, 
el rendiment dels equips.

La part mes revolucionària és l’anàlisi de dades focalitzada a 
estudiar el rendiment del joc a través de dades objectives. Les 
dades que fan servir són les posicionals dels 22 jugadors i de la 
pilota 25 vegades per segon, fet que genera al voltant de 3,5 mi-
lions de dades de cada partit. El grup d’analistes de dades del 
FC Barcelona és el més reconegut científicament del món i les 
seves últimes fites van ser la publicació de Football Analytics: 
Now and Beyond. A deep dive into the current state of advanced 
data analytics, aconseguir nombrosos reconeixements a con-
gressos científics internacionals, amb el primer premi del MIT 
Sloan Sports Analytics Conference, però sobretot que aquest 
coneixement s’està fent servir per generar algoritmes, capaços 
d’ajudar a entendre les dinàmiques del joc des de la ciència de 
la complexitat a través del Departament de Metodologia.
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La Masia ha complert enguany 40 anys. Un 20 d’octubre del 1979 
s’inaugurava una residència que donava la benvinguda a joves 
futbolistes com Romà Albarrán, Betriu, Pep Boada, Òscar Lausín, 
José Fernández, Guillermo Amor, Esteve Castañer, Manuel Bautis-
ta, Bata; César Redondo, Manolo Muñoz o Ricardo Arnal, que van 
ser els primers residents de la Masia. Tots ells van ser convocats 
pel Club a l’antiga residència, ubicada al costat del Camp Nou, 
com a tret de sortida de la celebració d’aquesta efemèride.

El Club va preparar tota una sèrie d’esdeveniments durant 
la temporada, entre els quals destaca un logotip especial per a 
l’ocasió que inclou una empremta amb el número 40. El primer 
equip i la resta d’equips del FC Barcelona van lluir abans dels seus 
partits una samarreta commemorativa en què figurava aquest 
logotip. 

El Club va presentar també un llibre sobre la llar del planter del 
FC Barcelona. Un viatge al llarg dels 40 anys de la Masia, ple de 
fites, anècdotes i històries que relaten perquè la residència blau-
grana és la millor del món.

El Club, a més, ha treballat en un documental sobre els 40 anys 
de la Masia, tot i que encara no ha vist la llum a causa de la pan-
dèmia per la Covid-19, que també ha privat d’altres accions que el 
Club té preparades en el futur.

De residència a símbol
Fa 40 anys, quan la Masia de Can Planes va obrir les seves 
portes com a primera residència de futbolistes de l’estat es-
panyol, ningú podia imaginar que quatre dècades després la 

LA MASIA 
COMPLEIX
40 ANYS

Masia seria el que és avui: un símbol d’identitat, un dels pilars 
que identifiquen al Barça com a Més que un club i la marca que 
identifica el model de formació esportiva, humana i acadèmi-
ca del FC Barcelona. Una escola de vida i d’esport que ha creat 
una manera de fer pròpia, que es reflecteix tant a dins com a 
fora dels terrenys de joc i a les pistes poliesportives dels equips 
formatius dels esports professionals i que té com a beneficia-
ris 641 esportistes i el seu entorn (família, entrenadors, tutors i 
educadors).

Abans, la Masia era un edifici, una residència i només era fut-
bol. Ara, fidels a la vocació esportiva del Club, el concepte s’ha ex-
pandit i actualment engloba el futbol formatiu, masculí i femení; 
els equips formatius dels esports professionals (bàsquet, hand-
bol, hoquei patins i futbol sala), i la formació integral que ofereix, 
a més dels habitants de la mateixa residència, Masia-Centre de 
Formació Oriol Tort.

Vida abans de la Masia
Però el futbol formatiu del FC Barcelona ja era una realitat molt 
abans de la creació de la Masia. De fet, des del 1901, quan el se-
cretari de la junta i davanter de l’equip Lluís d’Ossó va impulsar els 
segons, tercers i quarts equips barcelonistes. Durant tota la seva 
història ha donat molts jugadors que han contribuït a fer gran el 
Barça, des de Calvet i Seguer fins a Biosca, Aloy, Manchón, Bosch, 
Gràcia, Tejada, Brugué, Vergés, Estrems, Olivella, Rodri, Sadurní, 
Silvestre, Fusté, Rexach, Martí Filosia, Mora, Olmo, Tente Sánchez, 
Lobo Carrasco o Estella, entre molts d’altres.
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Coincidint amb el 40è aniversari de la Masia, la residència 
de la Ciutat Esportiva, inaugurada el 2011, ha canviat la 
seva imatge. El Centre de Formació Oriol Tort s’ha moder-
nitzat per tal que els residents sentin la Masia com la seva 
segona llar, i ha adequat els espais a les noves necessi-
tats i requeriments després dels seus primers vuit anys de 
vida. L’ambientació i la comoditat han estat els principals 
objectius d’una reforma que aconsegueix transmetre el 
significat i els valors del Club en cada racó per afavorir 
l’orgull de pertinença al Club i a la Masia, i que ha cuidat 
tots els detalls per afavorir el clima de convivència entre 
els 73 esportistes que hi viuen (52 dels equips formatius 
de futbol, 13 de bàsquet, quatre d’handbol i un d’hoquei 
patins).

La reforma interior es fa evident des de la mateixa entra-
da de la residència, on una gran imatge d’Iniesta, Xavi i Messi 
amb la Pilota d’Or del 2010 -aquest podi de finalistes del guar-
dó és un dels moments culminants del reconeixement a la 
feina de la Masia- rep els residents i els convida a somiar. La 
planta baixa s’ha sotmès a una reforma integral de la imatge 
i el mobiliari, cercant i aconseguint fer de les zones comunes 
espais acollidors i agradables.

Les obres realitzades han modernitzat la totalitat de la plan-
ta, des de la recepció fins a les àrees de descans, televisió i oci, 
passant pels espais dedicats a l’estudi o al treball dels tutors, 
així com el menjador. Cada detall ha estat cuidat amb cura: del 
sostre hi pengen les imatges dels residents, la decoració de 
les llums segueix una temàtica esportiva i la fusta impregna 
de calidesa tot l’espai de la planta baixa de la Masia. A més, 
tresors en forma de títols i de samarretes firmades, per exem-
ple, serveixen perquè els joves jugadors recordin que els seus 
somnis es poden fer realitat.

LA MASIA ES MODERNITZA

Les plantes superiors, corresponents a les habitacions dels 
residents, també han renovat la seva imatge sense perdre la 
seva essència. Un gran quadre on hi apareixen tots els juga-
dors que han passat per la Masia dona la benvinguda a la 
primera planta, on, a més de les habitacions, hi podem trobar 
noves zones dedicades a l’estudi. Per la seva banda, la planta 
-1, destinada als equips professionals, també ha estat subjecte 
a canvis tant en la imatge com en el mobiliari, tenint com a eix 
un nou menjador.

Aquestes reformes doten el Centre de Formació Oriol Tort 
d’una gran sensació de llar acollidora i permeten als residents 
sentir-s’hi com a casa. La fusta, la cura dels detalls, la decora-
ció i el clima de convivència que s’hi respira el converteixen 
en un espai totalment càlid, modern i confortable preparat 
perquè el Barça pugui seguir formant jugadors i persones i 
segueixi sent la millor escola esportiva del món.
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Àlex Roca, de 28 anys, va deixar un record inesborrable del seu 
pas per la Masia. Ell és la primera persona amb paràlisi cerebral 
que va acabar la duríssima Titan Desert i va explicar als nostres 
esportistes els reptes personals i l’actitud davant la vida. Val la 
pena obrir la pàgina web d’Àlex Roca (www.alexroca91.com) i 
llegir la seva biografia. “Soc Àlex Roca Campillo, vaig néixer el 
1991. Als 6 mesos de vida vaig patir una encefalitis vírica her-
pètica (herpes cerebral) que em va provocar una paràlisi cere-
bral amb un 76% de discapacitat física que m’afecta a la part 
esquerra del cos, en què tinc una mobilitat reduïda i em comu-
nico a través de la llengua dels signes. Els metges deien que 
no viuria i al·lucinen perquè estic viu. A la meva vida he tingut 
moltes barreres i les he saltat com he pogut i amb molt d’esforç. 
Actualment, tinc estudis, treball, cotxe, parella i una vida nor-
mal”. De reptes personals i de l’actitud amb què s’ha d’afrontar 
la vida va venir a parlar Àlex Roca als joves esportistes residents 
de la Masia en una xerrada titulada: El límit te’l poses tu.

 Amb l’ajuda de la Mari Carmen, la seva parella, l’Àlex va con-
nectar molt ràpidament amb els nois de la Masia: “L’esport és 
molt important en el meu dia a dia, perquè el veig com un estil 
de vida per superar-me a mi mateix. Considero que ningú pot 
posar-te límits, sinó que els límits se’ls posa un mateix. Sent 
cadascú amo del seu destí i de les seves possibilitats. He fet 4 
triatlons, vaig participar a la Titan Desert 2018 i vaig finalitzar la 
Pilgrim Race 2018. El 2019 m’ha permès complir dos dels meus 
grans somnis: fer la mitja marató de 21 quilòmetres de Barcelo-
na i finalitzar la Titan Desert 2019, sent la primera persona amb 
paràlisi cerebral a acabar-la”, va explicar.

 A l’Auditori de la Masia màxim silenci i molta admiració. Molt 
respecte cap a un esportista, culer des de petit i gran admira-
dor de Ronaldinho, que els va sembrar molts missatges per a la 
reflexió. El primer molt contundent: “Deixa’m intentar-ho, que 
ja trobaré jo la manera de fer-ho”. I la resta de missatges els va 
obrir la porta de la reflexió a tots ells: “Una persona sense reptes 
no és ningú”, “si tens una bona actitud pots aconseguir-ho tot a 
la vida”, “s’ha de valorar tot el que tenim a la nostra vida”, “quan 
tinguis la fama ben a prop teu, no te la creguis“ o “no deixis de 
lluitar mai pels teus objectius”. La xerrada va finalitzar amb el 
lliurament, per part de Pedro Rodríguez, el resident més petit de 
la Residència, de la samarreta commemorativa dels 40 anys de 
la Masia i la posterior foto de família entre aplaudiments cap a 
un Àlex Roca que ens va donar una autèntica lliçó de vida.

Xerrades esportives
Abans de l’aturada per la Covid-19 l’Auditori de la Ma-
sia va ser l’escenari de múltiples xerrades presencials 
durant la temporada. Sobretot, organitzades per l’Àrea 
de Metodologia. Algunes de les més interessants van 
ser les visites de Laureano Ruiz, Jorge d’Alessandro, Ós-
car Cano i l’entrenador d’handbol del FC Barcelona, Xavi 
Pascual. Unes xerrades enfocades als tècnics de la Masia 
per aprendre nous conceptes que puguin servir als seus 
equips. En aquest sentit, una de les més reeixides va ser 
la de Xavi Pascual, que, tot i ser dos esports diferents, va 
explicar com la metodologia que utilitzen en l’entrena-
ment de l’handbol pot adaptar-se als diferents equips de 
futbol del FC Barcelona.

LA XERRADA MÉS EMOTIVA ALS
ESPORTISTES DE LA MASIA
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RESIDENTS 
DE LA MASIA

ALEVÍ A Pedro Rodríguez

INFANTIL B Daniel Ávila, Andrés Cuenca, Lamine Yamal y Genís Torrelles

INFANTIL A Hugo Alba, Alejandro Domínguez, Brian Fariñas

CADET B Bilal Achhiba, Aaron Alonso, Marc Dolz, Antonio Gómez, Antonio Martín, 
Cristóbal Muñoz

CADET A Diego Almeida, Ander Astralaga, Juan Larios, Pablo Páez y Alejandro Ramos

JUVENIL B Jorge Alastuey, Txus Alba, Marc Alegre, Mamadou Bah, Damian Canedo, Jorge 
Carrillo, Marc Casado, Josep Cerda, Daniel Cervera, Pablo Cuñat, Leonardo dos 
Reis, Pelayo Fernández, Juan David Fuentes, Carlos Gallego, Zacarias Ghailan, 
Gerard Gómez, Miquel Juanola, Fermín López, Diego López, Anwar Mediero, 
Brian Peña, Arnaus Rafus, Chadi Riad i Arnau Sola

JUVENIL A Alejandro Balde, Jaume Jardí, Moriba Kourouma, José Martínez, Álex Rico, Pol 
Tristán y Ramon Vila

FUTBOL

CADET A Ezequiel Alcaraz

CADET B Pol Quiroga

JUVENIL Aleksandar Cenic, Roberto Domenech

HANDBOL

BÀSQUET

INFANTIL A Dayan Nessah

CADET A David Castellnou, Aaron Ganal, Martín Iglesias, Ricardo Martín y Teodor Simic

CADET B Víctor Baulmann

JÚNIOR Ibou Dianko Badji, Gael Bonilla, Pavlo Dziuba, Matthew Marsh, Iñaki Ordóñez y 
Agustín Ubal Agostin

HOQUEI PATINS

ALEVÍ Adrià Álvarez

FUTBOL SALA

JUVENIL Jorge Carrasco, Àlex Garcia, Nicolás Marrón

CATALUNYA 
ANDALUSIA

ARAGÓ
ASTÚRIES

GALÍCIA
ILLES BALEARS

ILLES CANÀRIES
MADRID
MÚRCIA

NAVARRA
PAÍS BASC

 PAÍS VALENCIÀ
ANDORRA

ANGLATERRA
BRASIL

ESP/ GUINEA 
ESP/MARROC

GUINEA
MACEDÒNIA

MÈXIC
SENEGAL

SÈRBIA
SUÏSSA

UCRAÏNA
URUGUAI

XILE
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RESIDENTS PER ESPORTS I NACIONALITATS
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L’ENTRENAMENT
INVISIBLE ALS
ESPORTISTES DE LA 
MASIA DURANT
EL CONFINAMENT

Per primera vegada la Masia va haver de 
tancar les seves portes a causa de la pan-
dèmia per la Covid-19. El 13 de març del 
2020 la Masia va enviar tots els seus es-
portistes residents als seus domicilis per-
què es confinessin amb les seves respec-
tives famílies. Una tasca a l’alçada del FC 
Barcelona no només per la seva agilitat 
en el retorn dels jugadors, sinó també per 
la gestió d’avançar-se als esdeveniments 
amb previsió.

Ara bé, tot i el tancament físic de la Ma-
sia, el seu personal va seguir més actiu 
que mai. Acostumats a tenir unes rutines 
establertes, des de la Masia es va inten-
tar que no es perdessin cap dels hàbits 
adquirits fins ara i va ser bàsic el paper 
dels professionals de la Masia dels dife-
rents àmbits que treballen en el dia a dia. 
Mitjançant el Servei Integral a l’Esportis-
ta de la Masia els esportistes i les seves 
famílies van estar totalment assessorats 
i guiats perquè mantinguessin unes ru-
tines d’entrenament invisible. El focus 
principal va ser donar assistència als ju-
gadors/res en la gestió del temps, el son, 
l’entrenament físic, la formació acadèmi-
ca, l’oci, el temps amb les seves famílies, 
la nutrició, el suport tutorial, l’aspecte psi-
cològic i el descans, però també acom-
panyar-los en aquesta situació d’excep-
cionalitat on podien aparèixer dificultats 
vinculades amb el confinament.

L’assessorament, a més, no solament 
va ser per als 70 jugadors residents a la 
Masia, sinó per als 670 jugadors/res que 
té el FC Barcelona a la base. Encara que 
en els 70 residents hi ha un aspecte que 
els diferencia i és que ells van veure com 
va canviar el seu entorn de convivència 
habitual. La Masia, a més, també va con-
trolar els pisos de Club on viuen els es-
portistes majors d’edat.

Els pares van teletreballar i es van fer 
càrrec alhora dels estudis dels seus fills. 
Més que mai la Masia va multiplicar el 
treball d’acompanyament als jugadors/
res i les seves famílies. I es va fer amb 
una comunicació molt estreta dels tutors/
res i psicòlegs/es amb les famílies.

Des de la Masia es va dur a terme una 
comunicació permanent amb els espor-
tistes per ajudar-los en la gestió acadè-

mica que fan a través de l’escola en línia, 
implementada a través de les respectives 
plataformes educatives per a tots els ci-
cles (primària, ESO i batxillerat). A més, 
per part de l’acadèmia de reforç de la 
Masia, també es van fer classes de reforç 
escolar en línia per als qui ho van neces-
sitar.

Va ser destacable també el reforç en 
activitats tutorials i dinàmiques grupals 
en línia. Sense temps d’adaptació els 
companys d’equip es van trobar que, 
d’un dia per l’altre, estaven separats. Per 
això, el disseny d’aquestes activitats va 
buscar mantenir el sentiment d’equip i 
treballar totes aquelles temàtiques que 

eren comunes en el grup, treballant alho-
ra la cohesió.

Els esportistes i les famílies van con-
tinuar tenint a la seva disposició el de-
partament de psicologia per a qualsevol 
consulta o necessitat que tinguessin du-
rant aquest temps de confinament. Un 
aspecte pel qual les famílies van mostrar 
moltíssima predisposició per seguir tre-
ballant en l’optimització de recursos tant 
personals com familiars.

Els professionals de la Masia van estar 
més a prop que mai tant dels esportistes 
com de les seves famílies, que es van 
sentir acompanyats pel Club en aquells 
moments difícils per a tothom.

MASIA 360
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LA MASIA SOLIDÀRIA S’APUNTA A LA VIA TELEMÀTICA

MASIA 360

La crisi de la Covid-19 també va obligar 
a readaptar el programa Masia Solidària 
i les trobades entre els diferents equips 
formatius dels esports professionals i 
les entitats socials s’han fet a través de 
dispositius tecnològics. Ateses les cir-
cumstàncies derivades de la crisi sani-
tària, aquesta ha estat l’única possibili-
tat de mantenir actiu aquest programa, 
fruit d’una col·laboració conjunta entre 
la Masia i la Fundació Barça, en el qual 
en aquesta tercera edició participaven 
més de 600 esportistes i 17 entitats.

Malauradament només es va poder 
treballar amb la Fundació Itinerarium, la 
Fundació Finestrelles, Càritas de Sant Fe-
liu de Llobregat, d’El Prat i de Viladecans, 
la Federació Esportiva Catalana de Paralí-
tics Cerebrals, la Fundació Catalana per a 
la Paràlisi Cerebral: Club Esportiu Esbonat 
i Amistat Barcelona, el Projecte Home Ca-
talunya i ITA Salut Mental. Amb les 11 enti-
tats restants, des de la Masia i la Fundació 
Barça es van enviar missatges de suport, 
així com material i contingut socioeduca-
tiu que pot ser d’utilitat en aquest perío-
de. Durant les connexions, els jugadors i 
participants de les entitats van compartir 
les experiències durant el temps de confi-
nament, intercanviar alguna rutina espor-
tiva o diferents manualitats per fer a casa.

Les tres activitats telemàtiques
La primera experiència virtual va ser 
una trobada entre l’Infantil de futbol 
sala i els nois i noies de la Fundació 
Itinerarium. Una reunió on els i les joves 
esportistes blaugrana van poder conèi-
xer al Joan Hidalgo: un noi de 18 anys 

que pateix atàxia telangièctasi. Una 
malaltia degenerativa que provoca una 
pèrdua progressiva de coordinació de 
les extremitats, cap, ulls i un augment 
del risc d’infeccions. L’Infantil de futbol 
sala també va poder conèixer l’Anna Vi-
ves, una noia amb síndrome de Down 
que ha creat la seva pròpia tipografia de 
lletra disponible per escriure en qualse-
vol processador de textos. El FC Barce-
lona la va utilitzar per sensibilitzar en el 
Trofeu Joan Gamper 2013.

La segona activitat telemàtica va ser 
amb el Cadet B d’handbol i joves de Pro-
jecte Home, amb qui es treballen les ad-
diccions comportamentals. I la tercera 
es va realitzar amb la Fundació Finestre-
lles d’Esplugues de Llobregat. Una insti-
tució que promou la defensa dels drets i 
la dignitat de les persones amb discapa-
citat intel·lectual. 

 
Les visites abans de la Covid-19
 Abans de l’aturada per la Covid-19, des 
de la Masia es van fer visites a diferents 
centres dels diferents equips per conèi-
xer altres realitats socials. La visita a una 
residència d’avis (benjamins), a un centre 
obert (alevins), a un de diversitats funci-
onals (infantil), a un d’addiccions com-
portamentals (cadet), a un de malalties 
infantils (cadets i juvenils) i un altre de 
persones amb discapacitat neurològica 
(juvenils i júniors), farà que els esportis-
tes 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.

QUADRE D’ENTITATS
Aquestes 17 entitats de vuit munici-
pis diferents són les que han format 
part del projecte Masia Solidària de 
la temporada 2019-20. Les activitats 
van començar a l’octubre i es van re-
adaptar telemàticament amb el con-
finament per la Covid-19:

-  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
-  PROJECTE HOME
-  ITA SALUT MENTAL
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UNIVERSITATS I CENTRES  
DE RECERCA

‘START-UPS’ & EMPRESES 
CONSOLIDADES

INVERSORS

CLUBS ESPORTIUS I 
ORGANISMES ESPORTIUS

‘USERS’ ESPORTISTES, PROFESSIONALS, 
FANS I USUARIS

PATROCINADORS

BARÇA INNOVATION HUB

7 àrees de coneixement

Projectes de recerca científica

Innovació centrada en el codesenvolupament de productes i serveis

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

Organització de congressos i conferències

COM TREBALLA?

COM S’ESTRUCTURA?

QUÈ FA EL BIHUB?

Esports 
col·lectius

Fan Engagement 
i Big Data

Rendiment 
esportiu

Instal·lacions 
intel·ligents

Anàlisi i 
tecnologia 
esportiva

Innovació  
social

Salut  
i benestar

Construeix un ecosistema per al món de l’esport
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UN LABORATORI ESPORTIU ÚNIC

EL BIHUB EN XIFRES

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 més de 368 milions 
de seguidors a les xarxes socials. 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 millorar el rendiment dels 
nostres esportistes i, al mateix temps, 
idear, provar o desenvolupar noves idees, 
coneixements, productes o serveis que 
beneficiïn la indústria de l’esport i la 
societat en general . Aquest laboratori 
és el Barça Innovation Hub.

2.104

5

9

121

140.175

303M

368,6M

Esportistes

Esports professionals

Esports amateurs                       

Equips

Socis

Fans al món

Fans a les xarxes

Alumnes participants 
als cursos oferts en línia 

a la plataforma Barça 
Universitas: 15.092 

Màsters i postgraus 
oferts en col·laboració 

amb altres  
universitats: 8

Alumnes participants 
als màsters i postgraus 

oferts pel BIHUB: 153

Congressos organitzats 
i/o coorganitzats  

pel BIHUB: 7 

 Assistents als 
congressos organitzats 

i/o coorganitzats: +2.500 

Projectes d’investigació en 
marxa i completats  
(TOTAL BIHUB):  65

Productes i/o serveis  
codesenvolupats disponibles 
per a la societat: 5 

Articles i/o publicacions de 
recerca impulsats  
(TOTAL BIHUB):  56

Tesis doctorals  
en curs:  14

Institucions d’investigació, 
centres de recerca  
i ‘start-ups’ col·laboradors en 
l’ecosistema  
del BIHUB:  36

Cursos oferts en línia 
a la plataforma Barça 
Universitas: 27 
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Col·laboració del BIHUB amb la FIFA  
per testar sistemes de monitoratge 
La FIFA continua apostant pel FC Barcelona com a laboratori 
de proves en l’àmbit de la tecnologia esportiva. Aquesta vega-
da ha escollit el Camp Nou per fer un estudi de precisió dels 
sistemes de monitoratge (tracking) que utilitzen les empreses 
que recopilen variables durant els partits de futbol. Aquestes 
proves, realitzades en diverses sessions durant aquest mes 
d’octubre, es van centrar en indicadors de posicionament i 
velocitat dels jugadors. Els mesuraments s’han fet amb l’aju-
da d’una trentena d’estudiants del Campus de Barcelona de 
l’Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya (INEFC). Per 
realitzar-les es va formar un quadrilàter de 30 x 30 metres 
a la gespa de l’Estadi, amb deu càmeres a cada costat, dins 
del qual els estudiants, amb sensors adherits als seus cossos, 
van realitzar un circuit físic caminant, trotant i esprintant, en 
diferents direccions i amb canvis d’acceleració. 

Projecte ‘Iotwins’ amb el BSC  
per gestionar l’Espai Barça amb IA
El FC Barcelona està treballant en un projecte completament 
innovador per crear un sistema intel·ligent que analitzarà i 
predirà el moviment de persones que es produeixen dins i 
fora de les instal·lacions del Club (Camp Nou,  Palau Blaugra-
na, Estadi Johan Cruyff, Campus Barça, Museu i Barça Store, 
etc.). El projecte IoTwins, impulsat pel Barça Innovation Hub 
i el Barcelona Supercomputing Center (BSC), aplica l’Internet 
de les coses i la intel·ligència artificial per crear un sistema 
intel·ligent que analitzarà i predirà el moviment de persones 
que es genera dins i fora de les instal·lacions aportant infor-
mació que permetrà prendre decisions en temps real per 
gestionar de manera òptima àmbits de l’activitat del Club i 
de l’Espai Barça.

Estudi pioner sobre l’impacte  
del son en el rendiment esportiu  
El BIHUB va concloure a finals del 2019 un estudi per mesurar 
l’impacte del son en el rendiment i en la salut dels esportistes. 
En l’estudi hi van participar 516 esportistes de la Masia i, des-
prés d’un any d’investigació, s’han obtingut unes conclusions 
i unes posteriors recomanacions que serveixen no només per 
als jugadors dels diferents esports formatius del Club, sinó 
també per als joves i per a la població en general, siguin o no 
practicants d’algun esport.

Aquest estudi, pioner en el món de l’esport, s’ha dut a terme 
conjuntament amb Adsalutem, institut punter en la medicina 
del son, l’Asseguradora Allianz i Hexoskin, empresa especia-
litzada en el disseny de roba intel·ligent que ha aportat el dis-
positiu en forma d’armilla per avaluar la qualitat del son d’un 
grup d’aquests esportistes. L’estudi ha comptat també amb la 
participació de la UEFA, cofinançadora del projecte, que utilit-
zarà les conclusions finals de la investigació per incentivar la 
pràctica saludable de l’esport i com un element per millorar el 
rendiment entre els futbolistes més joves.

El BIHUB presenta un llibre signat pels nutricionis-
tes del Club amb receptes per als esportistes
El BIHUB ha impulsat un llibre, High-performance nutritional 
cuisine. Practical recipes for football (Cuina nutricional per a 
l’alt rendiment. Receptes pràctiques per al futbol), escrit per 
Toña Lizarraga, Mireia Porta, Ian Rollo, Xavier Tormo i Montse 
Illán. El volum recull receptes creades pels nutricionistes del 
FC Barcelona que se serveixen als jugadors del primer equip 
i a altres esportistes del Club. En forma d’aperitius, gelatines, 
trufes i batuts, entre altres presentacions, aquestes receptes 
serveixen per preparar els esportistes per afrontar l’exercici 
físic d’alta intensitat i per a la seva recuperació posterior. El 
llibre és una edició del FC Barcelona amb la col·laboració de la 
Universitat de Barcelona i de Gatorade.

ACCIONS I PROJECTES



109

MEMÒRIA FC BARCELONA 

BARÇA INNOVATION HUB

Cinquena edició del Barça Sports  
Technology Simposium 
Al mes de novembre es va celebrar la cinquena edició del Barça 
Sports Technology Simposium, considerat una referència en el 
sector tecnològic de la indústria de l’esport, que té com a ob-
jectiu mostrar els últims avenços en aquest àmbit a través d’ex-
perts de tot el món que exposen com la tecnologia està rees-
tructurant el paisatge de la indústria esportiva per mitjà de les 
seves diferents disciplines. Aquest congrés és un esdeveniment 
acadèmic que s’integra dins del Barça Sports Tech Week, la set-
mana dedicada a la tecnologia, la innovació i les metodologies 
d’entrenament que organitza el BIHUB. En aquesta edició va 
acollir diferents taules rodones i sessions, com Future world and 
its impact on sports o Enhancing athlete’s performance.

El Barça Football Coach Summit analitza el paper de 
l’entrenador i la seva interacció amb els jugadors
La segona edició del Barça Football Coach Summit va reunir 
entrenadors i membres de staffs tècnics de clubs d’arreu del 
món per discutir sobre les possibilitats de canviar les dinà-
miques del joc a través de la metodologia, la formació i l’ús 
de les dades. Per part del FC Barcelona hi van participar Isaac 
Guerrero, responsable de l’Àrea de Metodologia del FC Barce-
lona; Lluís Cortés, entrenador de l’equip de futbol femení del 
FC Barcelona, i Franc Artiga, entrenador del Juvenil A. En els 
diversos panells d’aquesta sessió també van participar Juan 
Carlos Unzué, exporter del FC Barcelona i actual entrenador de 
futbol; Emma Hayes, entrenadora de l’equip de futbol femení 
del Chelsea, i Jagoba Arrasate, entrenador de l’Osasuna.

El Barça Sports Analytics Summit i la contribució 
de les dades en els desafiaments tàctics del joc
En el marc de la Barça Sports Tech Week es va celebrar la se-
gona edició del Barça Sports Analytics Summit, el congrés que 
debat sobre modelatge estadístic i en el qual s’analitza com 
les dades poden ajudar en els desafiaments tàctics del joc i 
en els nous reptes que afronta la indústria esportiva, com, per 
exemple, la visualització de dades. El congrés el va conduir Ja-
vier Fernández, cap de Sports Analytics del FC Barcelona, que 
defineix el Barça Sports Analytics Summit com “un esdeveni-
ment únic en el panorama de l’analítica del futbol, on cientí-
fics de dades, entrenadors, analistes de jocs i entusiastes del 
futbol es reuneixen per discutir sobre l’aplicació de l’anàlisi de 
dades avançades en el món real”.

SIMPÒSIUMS I CONFERÈNCIES
El BIHUB, present en les conferències  
internacionals 
El Barça Innovation Hub ha estat present durant el 2019 
en diferents conferències i fòrums internacionals del sec-
tor tecnològic i econòmic. Marta Plana, directiva respon-
sable del BIHUB, va ser l’encarregada de presentar-ne els 
pilars i alguns dels seus principals projectes en trobades 
com la RISE Technology Conference de Hong Kong, una de 
les cites tecnològiques més importants de l’Àsia, a l’Our-
Crowd Global Investors Summit de Jerusalem, el congrés 
de negocis més gran d’Israel i un dels esdeveniments tec-
nològics més importants del món, o a la London School o 
a l’Associació d’Estudiants de la London School of Econo-
mics (LSESU).
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Segona edició de la  
Barça Sports Nutrition Conference 
Per segon any consecutiu, el BIHUB va organitzar la II Barça 
Sports Nutrition Conference, una trobada de nutricionistes de 
l’àmbit de l’esport que va servir per posar en comú les con-
clusions dels estudis més recents en aquesta matèria i les in-
novacions alimentàries que actualment es comparteixen amb 
els esportistes de diferents clubs del món. La trobada, que va 
comptar amb l’assistència de 400 professionals procedents 
de 35 països, es va estructurar en diverses ponències on es 
va parlar d’optimització metabòlica, de salut immunitària, de 
nutrició per al rendiment, de periodització de les dietes i d’es-
tratègies d’educació nutricional, entre altres temes. Toña Lizar-
raga i Mireia Porta, nutricionistes del FC Barcelona, així com 
Franchek Drobnic, membre dels Serveis Mèdics del FC Barce-
lona, van exposar, en les seves respectives conferències, com 
es treballa des del Club en aquesta matèria. El nutricionista i 
fisiòleg Asker Jeukendrup i el professor de metabolisme de 
l’exercici James Morton, entre altres figures d’àmbit internaci-
onal, van completar el panell acadèmic.

Aquestes dues conferències van formar part del programa 
del 2019 de la Sports Science Week, un congrés dedicat a 
diferents àmbits de la medicina de l’esport i que va comp-
tar amb més de 1.500 acreditats. En la Barça Sports Medi-
cine Conference, 25 dels millors especialistes en la matèria 
van analitzar i debatre sobre les tendinopaties en el món 
del futbol, una de les patologies en les quals encara hi ha 
un gran camp per explorar dins de la medicina esportiva. 
D’altra banda, la Barça Sports Physiotherapy Conference va 
reunir reconeguts fisioterapeutes, investigadors, metges i 
especialistes per parlar de les gestió de les lesions de gran 
incidència i complexitat com la inestabilitat crònica de tur-
mell o les lesions d’isquiotibials, que van incloure també 
l’experiència de la pràctica clínica per part d’aquests ex-
perts.

El BIHUB reuneix els millors experts en la medicina de l’esport

L’‘XI ASPC International Forum on Elite Sport 
debat el futur de l’esport
El Barça Innovation Hub i el Centre d’Alt Rendiment (CAR) de 
Sant Cugat van organitzar a l’octubre l’XI ASPC International 
Forum on Elite Sport, unes jornades que durant dos dies reu-
neixen 400 professionals de les ciències de l’activitat física i 
l’esport a l’Auditori 1899 del FC Barcelona. Aquest esdeveni-
ment acull experts en la matèria procedents de 60 centres 
d’alt rendiment d’arreu del món que provenen de més de 30 
països i forma part de les activitats que organitza periòdica-
ment l’ASPC, l’Associació de Centres de Rendiment Esportiu 
de la qual també forma part el FC Barcelona. Les jornades 
estan enfocades des d’un punt de vista multidisciplinari i 
compten amb la participació de professionals d’esports tan 
dispars com el futbol, el tennis taula, la natació o l’skeleton, 
entre molts d’altres.

Durant dos dies es van posar en comú experiències al vol-
tant del rendiment esportiu, en les seves diverses branques, 
així com la seva planificació i gestió. També es va debatre so-
bre metodologies per desenvolupar talent i es va parar una 
atenció especial al paper de la dona en l’alt rendiment, en 
el vessant d’entrenament i en el de la combinació d’esport i 
carrera acadèmica.
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Es disparen les matriculacions de la formació ‘on-
line’ del Barça Innovation Hub 
La pandèmia del coronavirus va provocar un canvi significa-
tiu en els àmbits professionals i educatius, i va modificar les 
rutines diàries de moltes persones que es van veure empeses 
a utilitzar les eines telemàtiques i la formació online com a 
única alternativa per continuar amb la seva activitat.
Davant d’aquesta situació, el Barça Innovation Hub (BIHUB) 
va veure com es van disparar de manera significativa les ma-
triculacions en els seus programes online que ofereixen for-
mació en diferents temàtiques relacionades amb el món de 
l’esport.

Durant el mes d’abril passat Barça Universitas va gairebé 
triplicar el nombre de nous estudiants respecte al mateix 
període del 2019 i va passar de 340 a 997 nous matriculats, 
una xifra que suposa un increment del 193%. Aquesta xifra 
representa també un  increment  del 110% respecte al mes 
de març d’enguany, durant el qual es van registrar 474 noves 
matrícules i en què ja es va apuntar una tendència a l’alça 
com a conseqüència del confinament decretat a partir del 
dia 16. Durant els mesos de maig i juny es va registrar també 
un creixement respecte als mateixos mesos de l’any anterior. 
El més de maig hi va haver 925 nous matriculats, 490 més 
que el maig del 2019, el que representa un 112% d’increment, 
mentre que el juny van ser 908 el nombre de nous estudiants, 
476 més que el juny del 2019, amb un increment del 110%.

Actualment, la plataforma compta amb 27 programes on-
line a través dels quals es formen 15.000 estudiants de 125 
països diferents. La temàtica d’aquests cursos és força variada 
i comprèn formació en metodologia d’entrenament, nutrició, 
psicologia i rendiment esportiu, lideratge, gestió esportiva o 
comunicació i màrqueting en l’àmbit esportiu, entre d’altres.

El BIHUB debat amb experts 
en preparació física
Com es van entrenar i quins van ser els objectius prioritaris de 
l’entrenament físic que van dur a terme els jugadors durant el 
confinament? La quarta sessió del Live Chat que el mes d’abril 
va organitzar el Barça Innovation Hub (BIHUB) va debatre so-
bre aquest assumpte amb la participació de Fran Soto, prepa-
rador físic del primer equip; Rafel Pol, expreparador del Barça 
en l’època de Luis Enrique i actual responsable de la selecció 
espanyola, i Luis Canay, preparador del Chivas de Guadalajara 
(Mèxic).

Sota el títol Current and Future Views (Visions actuals i futu-
res), la trobada virtual entre Soto, Pol i Canay es va poder se-
guir en directe pel canal de YouTube del Barça Innovation Hub 
i va ser moderada per Gerard Carmona, membre de l’Àrea de 
Rendiment del BIHUB. Soto, Pol i Canay van reflexionar sobre 
com la situació d’aturada competitiva va obligar a canviar la 
planificació dels equips i com va afectar la preparació física 
dels futbolistes.

Aquesta va ser una de les set trobades virtuals setmanals, 
anomenades Decoding the Game (descodificant el joc), que 
ha organitzat el BIHUB amb diferents especialistes del món 
del futbol per intercanviar opinions i debatre al voltant d’as-
pectes com ara la preparació física, l’anàlisi del joc i els rivals, 
els mètodes d’entrenament i altres aspectes que envolten 
l’activitat dels equips de futbol d’elit. 

Durant el període de confinament el Club va estrenar al 
seu web la secció #CulersAtHome, on es publicaven de 
manera periòdica diferents continguts i propostes d’acti-
vitats perquè els aficionats les poguessin fer des de casa, 
amb l’objectiu de cuidar la seva salut i mantenir-se ac-
tius.

Algunes d’aquestes activitats les va desenvolupar el 
BIHUB juntament amb alguns dels partners del Club:

Receptes amb Beko. Es van elaborar una sèrie de re-
ceptes de cuina entre les quals n’hi havia algunes de les 
preferides dels jugadors. Les receptes es van publicar en 
format vídeo i també amb les explicacions per escrit, amb 

el detall de tots els ingredients necessaris i les seves pro-
pietats nutricionals, per poder-les preparar.

Entrenaments amb Nike. Amb la col·laboració de l’Àrea 
de Rendiment, es van crear una sèrie de sessions d’entre-
nament amb diferents propostes per treballar tot el cos, 
amb exercicis inspirats en les rutines diàries que duen a 
terme els jugadors del Club. 

Hidratació amb Gatorade. A través de Gatorade Sports 
Science Institute, es van pautar diferents consells per as-
segurar una correcta hidratació a l’hora de fer els exercicis 
i obtenir els millors resultats durant i després de la pràc-
tica esportiva. 

ACCIONS DURANT LA PANDÈMIA

Activitats amb ‘partners’ per als #CulersAtHome  
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‘T’Acompanyem’, un servei de gran acceptació
Al llarg de la temporada es va continuar proporcionant el 
servei T’Acompanyem, que el Barça i la Creu Roja gestionen 
per facilitar l’assistència de les persones amb problemes 
de mobilitat en els partits del Camp Nou. Un any més, fins 
al moment de l’aturada generada per la Covid-19, s’anava 
incrementant el nombre d’intervencions d’un servei que va 
continuar rebent mostres de satisfacció per part dels usuaris 
i que està totalment consolidat. El nombre total de serveis 
va ser de 1.145, repartits entre 985 efectuats a l’Estadi i 160 
de transport adaptat. Tant els voluntaris de Creu Roja com el 
personal d’accessos van oferir la màxima col·laboració per 
facilitar la tasca i la bona imatge del servei T’Acompanyem, 
en una temporada que es va veure aturada per l’efecte de 
la pandèmia i pel fet de celebrar-se sense públic els darrers 
partits del Camp Nou.

ATENCIÓ, ACCESSIBILITAT I INCLUSIÓ

Acompanyament emocional de la Creu Roja
D’altra banda, els voluntaris de la Creu Roja van estar en 
contacte continu amb els usuaris habituals del servei 
T’Acompanyem i al llarg dels tres mesos d’estat d’alarma van 
parlar telefònicament o a través de videotrucades setma-
nals amb un grup de 25 socis, en què van efectuar al voltant 
de 300 trucades. Amb aquests contactes es va poder fer un 
seguiment de l’estat dels socis en tots els aspectes i efectuar 
un acompanyament emocional a aquells socis que utilitzen 
el servei al llarg de la temporada, en un període en què no 
van tenir possibilitat de trobar-se al Camp Nou.

Atenció de l’OAE
Des de l’Oficina d’Atenció Especialitzada (OAE), creada l’any 
2012 i que té com a principal objectiu facilitar l’accés a les 
instal·lacions del Club a tots els socis i simpatitzants amb 
diversitat funcional, es va proporcionar al llarg de tota la 
temporada una atenció específica i personalitzada adapta-
da a les necessitats concretes de cada col·lectiu i de cada 
sol·licitant.

El personal de l’OAE va treballar per optimitzar i facilitar 
les comunicacions entre el Club i aquest col·lectiu de socis i 
usuaris per aconseguir assolir un servei integral i garantir la 
igualtat de drets i avantatges de tots els socis i sòcies del FC 
Barcelona també en l’atenció que se’ls dona. 

Des de l’OAE s’ha gestionat la venda de centenars d’entra-
des per a la zona habilitada per a usuaris de cadires de rodes 
i d’entrades a zones accessibles, així com bescanvis d’abona-
ments per a entrades adaptades per a abonats amb proble-
mes de mobilitat. Amb l’ajuda de la Mesa d’Assessors de l’OAE 
s’han realitzat estudis i accions per millorar l’accessibilitat 
d’instal·lacions i serveis.

Atenció al soci
Des de l’Oficina d’Atenció al Barcelonista es va intensificar 
novament la seva tasca de proporcionar atenció a tot el col-
lectiu social del Club, ja sigui de manera presencial, telefòni-
ca o per correu electrònic. Al llarg de la temporada 2019/20, 
el col·lectiu de persones que configuren el servei d’atenció 
al soci de l’Àrea Social del FC Barcelona, va rebre un total 
de 114.830 correus electrònics i 107.353 trucades telefòni-
ques, mentre que per poder gestionar aquestes consultes 
i donar-los resposta va enviar 123.543 correus electrònics i 
va efectuar 45.052 trucades telefòniques. A més, al llarg del 
curs es van atendre des del servei d’atenció de la Seu Social 
un total de 27.997 tràmits presencials. 
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Vuit actes d’agraïment a la fidelitat dels socis 
Un total de 44 socis, dels 76 que van ser convocats, van as-
sistir als dos actes que es van celebrar a la Llotja Presidencial 
Josep Suñol per rebre el reconeixement als seus 75 anys de 
fidelitat al Club des que es van fer socis l’any 1945. Els assis-
tents van recollir la insígnia d’or i brillants que els va lliurar el 
president Josep Maria Bartomeu.

Pel que fa al lliurament de les insígnies d’or, al llarg de la 
temporada es van poder celebrar tres actes a l’Auditori 1899 
que van reunir 204 socis, dels 302 que van ser convocats, per 
rebre el seu reconeixement als 50 anys de vinculació al Club. 
Aquests actes van ser presidits pel president Josep Maria 
Bartomeu o pel vicepresident primer Jordi Cardoner. Amb re-
ferència als lliuraments d’insígnies de plata als socis que van 
complir 25 anys al Barça, van ser convocats 784 guardonats 
en les tres sessions celebrades a l’Auditori 1899, presidides 
per Jordi Cardoner, a les quals van assistir 350 socis.

Nou actes més estaven programats en els darrers quatre 
mesos de la temporada per completar l’entrega de les insíg-
nies d’or i plata, però la pandèmia va obligar a suspendre’ls. 
Aquesta temporada s’havien de convocar 842 socis per re-
bre la insígnia d’or i 1.594 per la de plata.

ACTES INSTITUCIONALS

Assemblea de Compromissaris 
L’Assemblea General Ordinària de Socis Compromissaris es 
va celebrar el 6 d’octubre del 2019 al Palau Blaugrana. Hi 
van assistir un total de 781 socis compromissaris, entre els 
quals també hi havia els presidents de les federacions de 
penyes que complien les condicions estatutàries, així com 
els membres de les comissions estatutàries del Club, l’eco-
nòmica, la de disciplina i la de transparència.

La liquidació de l’exercici 2018/19 va ser aprovada amb un 
79,76%, el pressupost 2019/20 va rebre el suport del 84,66%, 
la retirada de les distincions honorífiques a Francisco Franco 
només va tenir dos vots en contra, mentre que Joan Manuel 
Trayter va ser ratificat com a síndic dels socis amb el 90,85% 
de vots a favor. L’Assemblea no va tirar endavant la proposta 
presentada pel soci Víctor Font que sol·licitava la incorporació 
als Estatuts del vot electrònic, a l’espera de la seva conformi-
tat per la Llei de l’Esport. Aquesta proposta va rebre el suport 
del 59,93%, però es necessitava el vot afirmatiu de dos terços 
dels vots de l’Assemblea per ser aprovada en tractar-se d’una 
modificació dels Estatuts del Club.

Sorteig dels 3.546 nous compromissaris
Acabat el termini de dos anys d’actuació dels socis compromis-
saris escollits per a les temporades 2018/19 i 2019/20, el mes 
de juny passat va tenir lloc a l’Auditori 1899 l’elecció per sorteig 
dels 3.546 nous compromissaris per a les temporades 2020/21 
i 2021/22. L’acte va ser presidit pel vicepresident primer, Jordi 
Cardoner, que va estar acompanyat per la secretària de la Junta 
Directiva, Marta Plana, i pel síndic dels socis, Joan Manuel Tray-
ter. A més dels compromissaris escollits, la resta de membres 
de l’Assemblea del FC Barcelona són els següents: els 947 socis 
més antics que formen el Senat; 14 membres de la Junta Direc-
tiva; 5 expresidents del Club; 5 membres de la Comissió Econò-
mica; 5 membres de la Comissió de Control i Transparència; 4 
membres de la Comissió de Disciplina, i, finalment, els 30 pre-
sidents de les Federacions Territorials de Penyes. En total, 4.556 
membres de l’Assemblea. Ateses les circumstàncies provocades 
per la Covid-19, l’acte del sorteig es va celebrar seguint la nor-
mativa sanitària i de seguretat necessàries i va ser retransmès 
en streaming pel web del Club.

Lliurament de diplomes i carnets als nous senadors
L’any 2020, per quarta temporada consecutiva, es va dur a 
terme un acte d’entrega del diploma acreditatiu als nous se-
nadors. L’acte es va fer el 27 de febrer a la Sala Roma del 
Camp Nou, amb la presència de 22 dels 47 nous senadors 
i senadores que s’han incorporat aquest any al Senat Blau-
grana. El vicepresident primer Jordi Cardoner i Casaus i la 
secretària de la Junta Directiva, Maria Teixidor, van lliurar els 
diplomes i els carnets acreditatius que els reconeixen com a 
integrants del primer miler de socis de l’Entitat. La implan-
tació de l’estat d’alarma i les conseqüències de la pandèmia 
van impossibilitar la celebració de la reunió anual del Senat 
prevista per al segon trimestre de l’any 2020.
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Lliurament de nous abonaments
La Junta Directiva va aprovar, com cada any, que els abo-
naments que es van donar de baixa per impagament fossin 
oferts als socis de la llista d’espera d’abonament i per ordre 
d’inscripció. Aquest any el nombre d’abonaments donats de 
baixa va ser de 161, que són vàlids per als nous socis bene-
ficiats a partir de la temporada 2020/21, quan tinguem dis-
ponible el 100% de l’aforament. Des de la temporada 2011/12 
s’han assignat un total de 2.927 localitats. Aquesta xifra re-
presenta el total de les baixes per impagament en el decurs 
d’aquestes nou temporades, així com les baixes generades 
per l’actualització del cens dels socis de la temporada 2014/15 
que, excepcionalment, va generar un total de 1.038 abona-
ments disponibles.

Abonament Llista d’Espera
Aquesta temporada 2019/20 va continuar funcionant l’abo-
nament Llista d’Espera, un document personal i intransferi-
ble que va permetre als socis inscrits en aquesta llista l’en-
trada a l’Estadi en la majoria de partits. 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, fins a l’aturada de les competicions 
i la celebració de partits sense públic. Aquest curs van ser 
un total de 315 socis els que van utilitzar l’Abonament Llista 
d’Espera. Excepcionalment, aquesta temporada van poder 
assistir també al partit de Lliga contra el Reial Madrid.

FC Barcelona Desplaçaments
FC Barcelona Desplaçaments, el servei que el Club ofereix 
als seus socis i penyistes per poder acompanyar els equips 
del Barça en els partits fora de casa, va continuar oferint els 
seus serveis fins que l’aparició de la pandèmia va aturar les 
competicions i, posteriorment, va impedir l’accés dels afici-
onats als estadis. 1.396 persones van viatjar amb FC Barce-
lona Desplaçaments, en una temporada 2019/20 amb molts 
menys desplaçaments d’aficionats a causa de la Covid-19. 
FC Barcelona Desplaçaments va gestionar 1.298 viatges 
d’aficionats en partits del primer equip de futbol de Champi-
ons (788), Lliga (400) i Copa del Rei/Supercopa (110). A més 
dels partits del primer equip de futbol, també es va oferir el 
servei en alguns partits de l’Eurolliga de bàsquet, que van 
ser utilitzats per 98 seguidors.

PROJECTES DE PROXIMITAT

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 
del Barça, 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 ven-
da, de manera exclusiva per als socis i membres del carnet 
de compromís, entrades per a tots els enfrontaments que 
es van celebrar a camp contrari. No va caldre efectuar cap 
sorteig d’entrades de cap desplaçament. Aquestes entra-
des eren nominals, i, un cop adquirides, els socis que les 
havien comprat 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.
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Llotges Obertes al Camp Nou, Palau i Estadi J. Cruyff
Les diferents Llotges Obertes que s’han organitzat al llarg de 
la temporada 2019/20 al Camp Nou, Palau Blaugrana i Es-
tadi Johan Cruyff, que s’ha estrenat aquesta temporada en 
partits de l’equip de futbol femení, han permès que alguns 
socis hagin pogut viure un partit des de la posició més privi-
legiada 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 apuntar-se a un formulari i, poste-
riorment, es van escollir per sorteig els socis afortunats.

Promocions especials per a productes Barça
En el marc dels nous avantatges socials impulsats des del 
Club per als socis, aquesta temporada s’han continuat acti-
vant diferents promocions amb descomptes i avantatges a 
les botigues del FC Barcelona. Entre els mesos d’octubre i no-
vembre 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 número i nom que determi-
nava cada soci i el distintiu de Campions de Lliga 2018/19. Els 
socis també van poder gaudir d’un preu especial en l’adqui-
sició online del llibre de gran format commemoratiu dels 120 
anys del Club, en què, amb un extens material fotogràfic, es 
repassa la història completa del Barça.

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 san-
cions imposades per la Comissió de Disciplina del Club, ar-
ran de l’acció antifrau duta a terme en el decurs del Clàssic 
de la temporada anterior disputat al Camp Nou. Les 2.821 lo-
calitats corresponents als abonaments suspesos s’han anat 
oferint a cada partit i de manera gratuïta a tots els socis no 
abonats. Aquesta xifra va anar disminuint al temps que es 
van anar aixecant les sancions. Les darreres sancions van fi-
nalitzar l’11 de novembre del 2019. Els interessats a disposar 
d’aquestes invitacions havien de fer la petició a través d’un 
formulari al web que calia omplir abans de cada partit. Al 
llarg de la temporada es van repartir un total de 7.160 entra-
des a socis sense abonament, en vuit partits.

Espai d’Animació 
Aquesta temporada ha continuat funcionant plenament 
l’Espai d’Animació que es va determinar fa quatre anys a la 
zona del Gol Nord Baix de l’Estadi. L’aforament de la zona ha 
estat aquesta temporada de 1.246 localitats. Aquesta zona 
del Gol Nord està totalment segregada de les altres zones, 
les portes d’accés són exclusives i compten amb un control 
biomètric (lectura d’empremta dactilar) per garantir que 
només poden accedir-hi les persones autoritzades. L’Espai 
d’Animació ha estat 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, Nostra Ensenya, Supporters 
Barça i Front 532.
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Accions digitals en el confinament
Durant el període de confinament a causa de la Covid-19, es 
va potenciar la participació digital dels socis més joves amb 
diferents activitats, històries, jocs o concursos que es van 
organitzar des del web del Club. A través de l’Infosocis que 
s’envia als socis es va anar informant d’aquestes propostes, 
com va ser la de fer i enviar dibuixos al Club per compartir la 
celebració de la Diada de Sant Jordi.

ZONA NENS

1.494 Incorporacions de socis entre 0 i 15 anys
Un total de 1.494 nens i nenes s’han donat d’alta com a nous 
socis del Club al llarg de la temporada 2019/20 i s’han inte-
grat al col·lectiu de la Zona Nens, que el configuren els socis 
més petits de 15 anys. La majoria d’aquestes noves incorpo-
racions van correspondre a nens i nenes acabats de néixer i 
més petits de 5 anys.

‘Fem família’, entrades i passaports
Durant la temporada 2019/20 va continuar funcionant el 
programa Fem Família, adreçat a les famílies blaugrana, 
amb el qual s’ofereixen tot un seguit d’avantatges per als so-
cis 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 famili-
ar a l’Estadi, i al final de la temporada es comptabilitzaven 
734 carnets Fem Família. Els passaports infantils emesos per 
facilitar l’accés dels més joves als partits de l’Estadi van ser 
11.602 i, pel que fa a l’assistència, tenint en compte que alguns 
partits es van jugar al Camp Nou sense públic, es van activar 
15.774 Passaports Infantils, mentre que el nombre d’entrades 
de nens atorgades va ascendir a 35.323 durant el curs.

XV Mostra de Nadales Blaugrana 
Per quinzè any consecutiu el FC Barcelona va organitzar la 
Mostra de Nadales Blaugrana, i de nou va convidar els so-
cis 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 durant uns dies a l’Espai de Nadal 
del Camp Nou. En aquesta ocasió, la responsabilitat de la 
selecció de les nadales guardonades va ser a càrrec del di-
buixant Josep Antoni Fernández, més conegut pel pseudò-
nim de Fer. La guanyadora d’aquesta quinzena de Mostra de 
Nadales Blaugrana va ser la nena de 12 anys Ainhoa Garcia 
Lobera. El lliurament de premis es va fer al Museu del Barça 
i va comptar amb la presència del vicepresident primer del 
FC Barcelona, Jordi Cardoner, i els membres de la Junta Di-
rectiva Emili Rousaud, Josep Pont i Marta Plana.

Inscripció ‘online’ per fotografiar-se amb els 1rs equips 
Aquesta temporada es va estrenar la sol·licitud online on 
tots els socis del col·lectiu Zona Nens interessats a fer-se una 
fotografia amb algun dels primers equips professionals del 
Club havien de formular la seva petició. Al llarg del curs es 
van inscriure un total de 2.099 nens i nenes per fer-se la fo-
tografia amb els primers equips de futbol, masculí i femení, 
bàsquet, handbol, futbol sala i hoquei patins. Malaurada-
ment, la crisi de la Covid-19 va alterar el programa de foto-
grafies, reduint considerablement les dels equips de futbol 
masculí i femení, i impedint la celebració de les fotografies 
amb la resta d’equips professionals.

Per celebrar el Dia de la Dona, en el partit amb la Reial So-
cietat, els jugadors dels dos equips van sortir al terreny de 
joc agafats de la mà de 22 joves sòcies. També en dos par-
tits de l’equip femení 22 joves més van sortir a l’Estadi Johan 
Cruyff de la mà de les jugadores blaugrana.
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Programa de voluntariat amb la Fundació
La participació activa en dos dels projectes socials que duu 
a terme la Fundació Barça, FutbolNet i Robot Pol, ha estat 
una altra de les opcions en què han pogut participar activa-
ment els membres de la Zona Jove aquesta temporada. 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 vo-
luntaris i col·laborar per buscar una situació més igualitària 
i inclusiva per als infants més vulnerables. El programa Fut-
bolNet 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 fer visi-
tes virtuals al Camp Nou Experience des del mateix centre 
hospitalari en què estan ingressats.

ZONA JOVE

CASAL DE L’AVI BARÇA

Avantatges del carnet Zona Jove
Per tercera temporada 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 2020, es 
pot gaudir d’avantatges i promocions especials que s’ofe-
reixen en diferents àmbits com l’educació, la pràctica es-
portiva, l’entreteniment i altres activitats lúdiques que es 
poden consultar a l’espai web del Club. En el camp edu-
catiu, els socis membres de la Zona Jove van poder gaudir 
d’importants descomptes en els cursos en línia que ofereix 
el Barça Innovation Hub, el centre de coneixement, inves-
tigació, 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 room, obres de teatre o altres pràctiques 
lúdiques i esportives.

Recepció amb el president
El president Josep Maria Bartomeu va mantenir una recep-
ció institucional amb els membres del Casal de l’Avi Barça 
a la Sala Roma del Camp Nou el dia 11 de desembre, en el 
marc de les trobades que es fan al voltant de les festes de 
Nadal. Acompanyat de la secretària de la Junta Directiva, 
Maria Teixidor, el president Bartomeu va animar a compartir 
el sentiment blaugrana en família durant aquestes festes i a 
transmetre a les generacions més joves l’estimació i el sen-
timent pel Barça. 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 
al llarg de la temporada altres trobades i diferents activitats 
que van demostrar la seva vitalitat i dedicació al Club.

Llotja Oberta Jove del Camp Nou
Cinc joves socis blaugrana d’entre 18 i 30 anys van tenir 
l’oportunitat de seguir des de la Llotja Presidencial del Camp 
Nou el partit de Lliga que van jugar el 21 de desembre el Bar-
ça i l’Alabès, gràcies a la iniciativa Llotja Oberta Jove, entre 
els membres integrants de la Zona Jove del FC Barcelona. 
Prop de 400 socis es van apuntar al formulari de sol·licitud 
per poder presenciar aquest partit des de la Llotja, i per 
mitjà d’un sorteig davant de notari es van escollir els joves 
que, amb un acompanyant cadascun, van poder compartir 
la Llotja amb el president Josep Maria Bartomeu i el directiu 
responsable de la Zona Jove, Oriol Tomàs, entre altres direc-
tius i personalitats assistents al partit.
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Primera Beca Edelmira Calvetó amb la UPC
Impulsats pel Grup Edelmira Calvetó (GEC), el FC Barcelo-
na i la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) van crear 
aquesta temporada la primera Beca Edelmira Calvetó, per 
a la promoció de l’accés professional en el món de l’esport 
i la tecnologia de noies estudiants de carreres relacionades 
amb la ciència, la tecnologia, l’enginyeria i les matemàti-
ques. L’estudiant escollida tindrà l’oportunitat de fer pràcti-
ques remunerades a l’Àrea de Tecnologies de la Informació 
del Barça. Amb la presència de la directiva i presidenta del 
GEC, Maria Teixidor, i la vicerectora de Responsabilitat Social 
i Igualtat de la UPC, Gemma Fargas, la beca es va presentar 
al febrer a la jornada Women in SportsTech, de reflexió sobre 
els temes de la dona, l’esport i la tecnologia, organitzada pel 
Barça a l’Auditori 1899, i que primer s’havia de celebrar al 
Mobile World Congress, que es va cancel·lar per la Covid-19.

Premi Edelmira Calvetó a les pioneres olímpiques
Durant la jornada del 6 de març es van lliurar els Premis 
Edelmira Calvetó, que distingeixen aquelles persones o 
col·lectius que han treballat pel reconeixement de la dona. 
Aquest any es van premiar les pioneres amb medalles olím-
piques o paralímpiques Carmen Riu, nedadora catalana 
amb dues medalles de plata en els Jocs Paralímpics del 
1968; Arantxa Sánchez-Vicario, plata i bronze de tennis a 
Barcelona 92, i l’equip d’hoquei herba, primera medalla fe-
menina col·lectiva de l’olimpisme espanyol. També es van 
reconèixer les primeres olímpiques del Barça, Gloria Mas 
(patinatge artístic) i Eva Pérez (atletisme) i Blanca Fernán-
dez-Ochoa in memoriam, primera medalla espanyola feme-
nina en els Jocs d’Hivern del 1992.

BARÇA I DONA

Celebració del Dia Internacional de la Dona
El FC Barcelona va celebrar el 6 de març a l’Auditori 1899 la 
jornada Talent més enllà de l’esport en el marc del Dia Inter-
nacional de la Dona i amb l’organització del Grup Edelmi-
ra Calvetó, creat el 2011 per reivindicar el paper de la dona 
barcelonista i recuperar la seva memòria històrica. Per tercer 
any consecutiu, el Club va oferir un espai per al debat so-
bre el paper de la dona tant en l’entitat blaugrana com en 
la societat en general. Durant l’acte, que es va obrir amb les 
intervencions del president Josep Maria Bartomeu, i de Ma-
ria Teixidor, secretària de la Junta Directiva i presidenta del 
GEC, el FC Barcelona va llançar la seva campanya És el nostre 
moment, una iniciativa amb què es va voler donar visibilitat 
al talent femení i al rol clau que aquest ha de tenir a l’hora 
de construir una societat equilibrada, amb la participació de 
diferents jugadores del Barça Femení.

Intercanvi d’experiències al taller ‘Juntes fem camí’
La Sala Roma del Camp Nou va acollir el 29 de novembre del 
2019 un taller de treball organitzat pel Grup Edelmira Calve-
tó, que sota el nom Juntes fem camí va reunir unes seixanta 
dones de diferents col·lectius. Aquesta activitat va tractar te-
mes específicament d’interès per a les dones, amb l’objectiu 
de dur a terme una acció participativa en què es van poder 
conèixer experiències de diferents àmbits. Durant la ses-
sió es va obrir un intercanvi de coneixements entre les sis 
ponents convidades, alguns referents a professions “pròpi-
ament” masculines: Isabel García Carrión (psicòloga del pri-
mer equip femení del FC Barcelona); Sílvia Carré (pilot d’avió 
i coach personal); Patrícia Campos (militar i entrenadora de 
futbol femení); Ariadna Llorens (professora de la UPC-TIC); 
Alba Cano (pilot automobilista) i Daniela Freund (professora 
i investigadora). Com a moderadora va actuar la consultora 
de marca i talent personal Arancha Ruiz.
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Atenció telemàtica en tot moment
Un dels objectius que sempre va tenir present l’Àrea Social del FC Barcelona durant el confinament a causa de la Covid-19 
va ser el de mantenir durant tot el període d’estat d’alarma totalment atesos els seus socis i molt especialment els de més 
edat. Per aquest motiu, tot i tancar les seves instal·lacions del Camp Nou durant tres mesos i no poder efectuar una atenció 
presencial, es van mantenir sempre operatius els canals telemàtics d’atenció, a través del telèfon gratuït per als socis 900 18 
99 00 o per mitjà dels correus habituals. En els tres mesos que la Seu Social va estar tancada, l’Oficina d’Atenció al Barcelo-
nista va rebre i gestionar un total de 8.782 trucades telefòniques i 46.223 correus electrònics. Durant aquests dies, el nombre 
de correus rebuts a l’OAB es va doblar, si ho comparem amb els mesos anteriors de no confinament.

ATENCIÓ ALS SOCIS DURANT EL CONFINAMENT

T’ACOMPANYEM A CASA DURANT LA PANDÈMIA 
Per incrementar l’atenció a l’important col·lectiu de socis 
d’edat avançada, el Club també va posar en funcionament el 
programa T’Acompanyem a casa, per poder contactar telefò-
nicament amb tots els senadors blaugrana i socis més grans 
de 80 anys, amb l’objectiu d’acompanyar-los en aquests 
moments tan durs d’incertesa i patiment generalitzat, i que 
veiessin que no estaven sols i que el Club estava al seu cos-
tat. Aquestes trucades als socis van permetre saber els seus 
neguits i les seves inquietuds, informar-los i fer un segui-
ment del seu estat de salut i anímic durant aquesta crisi sa-
nitària.

Les persones que van estar al càrrec d’aquest servei per-
tanyien a l’equip de Call Center i de Front Office de l’OAB, un 
grup de tècnics format per 19 persones amb experiència en 
el tracte i atenció a la gent gran, gràcies també a l’experièn-
cia del Club en aquest col·lectiu a través de l’Oficina d’Aten-
ció Especialitzada.

Durant el període de confinament aquest servei va fer 
15.731 trucades i es va poder contactar amb 10.155 socis, entre 
les diferents rondes de trucades. A partir d’aquests contactes 
telefònics, es va acordar amb la Creu Roja fer una adaptació 
del programa T’Acompanyem, que des de l’any 2012 es dona 
a l’Estadi els dies de partit a tots els socis o aficionats amb 
problemes de mobilitat, i donar suport als casos que es de-
tectaven més vulnerables dins d’aquest col·lectiu.

Amb aquesta col·laboració, voluntaris de la Creu Roja van 
assistir els socis de més de 80 anys que el Club va detectar, 
a través de les trucades efectuades, que necessitaven algun 
tipus d’ajuda o suport domiciliari per cobrir les seves ne-
cessitats bàsiques, ja sigui en aspectes alimentaris, submi-
nistrament de medicaments o altres requeriments urgents, 
perquè el soci vivia sol o per altres condicions que van fer 
convenient la intervenció dels voluntaris.
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Corrent Fem Barça
Els 425 inscrits a la Lliga d’Atletisme per a socis, Corrent Fem Barça, van veure com a falta de quatre curses la Covid-19 
obligava a suspendre totes les curses populars restants. La Lliga Corrent Fem Barça la componen 10 curses populars -de 10 
quilòmetres cadascuna-, les quals es reparteixen al llarg de la temporada començant amb la Cursa de la Mercè. A causa de 
la suspensió, el tradicional acte d’entrega de premis no es va poder dur a terme.

SOCIS I ESPORT

Torneig de bàsquet per a socis joves
El FC Barcelona va organitzar al desembre del 2019 la tercera 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 dis-
putar al Palau Blaugrana amb la participació de 115 nois i noies. Al final del torneig, els jugadors del primer equip Víctor Claver 
i Thomas Heurtel,  així com David Font, Pau Carreño i Jaime Fernández (del Barça B) van fer acte de presència compartint una 
estona amb els més petits.
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Formacions dels esports amateurs
Els esportistes i tècnics dels esports amateurs van poder gau-
dir d’un total de sis formacions que es van fer de manera te-
lemàtica durant el període de confinament. Amb temàtiques 
tan diverses com l’esport per a persones discapacitades fins a 
la planificació esportiva d’una temporada, el col·lectiu dels es-
ports amateurs va poder gaudir de ponents de luxe com Jessi-
ca Vall, David Barrufet, Esther Morencos, Adrián García, Eduard 
Castro o Francesc Porta. A la resta d’esports (tret del patinatge), 
el logotip de la Fundació es va posar a les samarretes per re-
forçar el vessant social d’aquest col·lectiu, al mateix temps que 
posava en valor les samarretes de joc dels diferents esports. 

Els esports amateurs no s’aturen durant la Covid-19 
Tot i la pandèmia que va aturar totes les competicions 
esportives, el col·lectiu dels Esports Amateurs no va atu-
rar-se al llarg dels tres mesos que quedaven per acabar 
la temporada. A més del entrenaments virtuals que bona 
part dels equips van dur a terme, el Club va fer arribar mit-
jançant Info-Amateurs, el butlletí d’informació, una sèrie 
de recomanacions saludables perquè esportistes, entre-
nadors, però també familiars, mantinguessin uns hàbits 
saludables al llarg del confinament. D’altra banda, a més 
dels 14 enviaments especials que es van fer durant el perí-
ode de confinament (seguint amb les comunicacions que 
es feien al llarg de la temporada), també van sorgir inici-
atives d’entreteniment per part de jugadors i tècnics, així 
com un bon grapat de formacions esportives per a tot el 
col·lectiu.

De fet, al llarg de la temporada el Club va posar un èm-
fasi especial en la implementació de la marca, així com la 
necessitat de continuar treballant en el sentiment de per-
tinença de tot el col·lectiu i el de donar a conèixer les acti-
vitats de tots aquests equips a través de les xarxes socials 
i la comunicació mitjançant el web del Club.

ESPORTS AMATEURS

Celebració del Nadal i reconeixement als delegats
El mes de desembre del 2019 el FC Barcelona va organitzar un 
acte a l’Auditori 1899 per celebrar el Nadal. En aquest acte, el 
qual va comptar amb la presència del president Josep Maria 
Bartomeu i del directiu responsable dels esports amateurs, 
Oriol Tomàs, va servir per reconèixer la tasca invisible de di-
versos delegats, tècnics i col·laboradors. Sota el lema Som 
una família extraordinària, el Club va volar posar en valor la 
tasca de delegats, tècnics o voluntaris que duen a terme una 
tasca essencial en cadascun d’aquests esports, però que nor-
malment queda en un segon pla. Els premiats van ser: Bernat 
Guerri i Vicente Egido (Barça Atletisme); Josep Aureli Jordi i 
Miki Delàs (Barça Hockey Herba); Eduard Vilaseca i Josep 
Valls (Barça Rugby); José Antonio Guerrero (Barça Voleibol 
masculí); Luz Estella i Danilo Didkovsky (Barça Hockey Gel); 
Patrick Capmartin (Barça Patinatge); Mireia Blanch (Barça 
Voleibol femení); Oriol Claret i Jaume Vilella (Barça Bàsquet 
en Cadira de Rodes); Helena Cruz i Josep Campderrós (Barça 
Bàsquet femení).

ACTES

Presentació de Jaume Carreter com a nou directiu 
i trobada amb tècnics i capitans
Després del nomenament de Jaume Carreter com a nou mem-
bre de la Junta Directiva, responsable dels esports amateurs, 
el nou directiu va voler tenir el primer contacte amb la co-
missió esportiva d’aquests esports al més aviat possible. Per 
aquest motiu, Carreter va mantenir una primera reunió tele-
màtica amb els membres de la comissió en la qual va ser pre-
sentat pel vicepresident primer, Jordi Cardoner, com el relleu 
d’Oriol Tomàs al capdavant dels esports amateurs. En aquesta 
reunió es va fer balanç de la temporada 2019/20, la qual va 
estar marcada per la Covid-19. Aquesta temporada la presen-
tació dels esports amateurs al Palau Blaugrana es va substituir 
per la visita del llavors directiu responsable, Oriol Tomàs, a ca-
dascuna de les instal·lacions dels respectius esports.
D’altra banda, Carreter també va voler tenir una trobada amb 
els tècnics i capitans dels esports amateurs per agrair-los 
l’esforç durant el període de confinament, però, sobretot, per 
encoratjar-los a tornar amb força de cara a la propera tem-
porada.
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ESPORTS AMATEURS / ATLETISME

SEGONS A LA COPA, LA LLIGA
SUSPESA I RÈCORD DE ROJAS
   La temporada començava a un bon nivell per a l’atletis-
me blaugrana amb les victòries, tant en categoria masculina 
com en femenina, als campionats de Catalunya en pista co-
berta. Una competició que serveix de preludi a la Copa del 
Rei i de la Reina, en les quals el Barça va sumar dues sego-
nes posicions, després que el Playas de Castelló aconseguís 
el doblet imposant-se per dos punts en homes i per un i mig 
en dones.

Pel que fa al Campionat de Catalunya en pista coberta, els 
atletes del Barça van assolir un total de 20 medalles (11 ors, 5 
plates i 4 bronzes), mentre que al campionat estatal de pista co-
berta, vuit blaugranes acabarien pujant al podi (3 ors, 4 plates i 
1 bronze).

Aquest últim campionat a Ourense donava pas a la tempo-
rada a l’aire lliure, la qual es va veure clarament afectada per la 
Covid-19, ja que la Lliga d’atletisme es va acabar suspenent i el 
Campionat d’Espanya s’ajornaria.

Entre tots els noms destacats de l’any, cal fer una menció es-
pecial per a Yulimar Rojas, la cinc vegades campiona del món 
de triple salt, que va aconseguir establir un nou rècord del món 
en pista coberta gràcies al salt de 15,43 m que va fer al Meeting 
de Madrid.

Equip absolut - Homes

Equip absolut- Dones

Equip sub-20 - Homes

Equip sub-20 - Dones

Homes - Dones

EQUIP/CATEGORIA

Lliga Divisió d’Honor

Copa del Rei

Campionat de Catalunya Pista Coberta

Campionat de Catalunya Aire Lliure

Lliga Divisió d’Honor

Copa de la Reina

Campionat de Catalunya Pista Coberta

Campionat de Catalunya Aire Lliure

Campionat de Catalunya Pista Coberta

Campionat d’Espanya Pista Coberta

Campionat de Catalunya Pista Coberta

Campionat d’Espanya Pista Coberta

Campionat de Catalunya Absolut Pista Coberta

Campionat d’Espanya Absolut Pista Coberta

CAMPIONAT

Ajornada per la Covid-19

Segons

Primers

Ajornat per la Covid-19

Ajornada per la Covid-19

Segones

Segones

Ajornat per la Covid-19

Primers

Tercers

Primeres

Segones

Primers classificats

Segons classificats

CLASSIFICACIÓ

RESULTATS
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ESPORTS AMATEURS / RUGBI

De nou al play-off
Per tercera temporada consecutiva el conjunt sota les ordres de 
Sergi Guerrero va finalitzar la temporada en posicions de play-
off. Després d’un inici de Lliga molt notable, amb quatre victòries 
i un empat en les sis primeres jornades, el Barça va finalitzar la 
primera volta en setena posició amb 26 punts (a tres de la sisena 
plaça).

Abans de tancar l’any, els culers van disputar per quarta tem-
porada consecutiva la semifinal de la Copa del Rei, en la qual 
van acabar caient per 31-20 davant el Salvador, en un duel molt 
ajustat fins al tram final.

En el moment d’arribar la pandèmia de la Covid-19, els de 
Guerrero se situaven a la sisena plaça amb 42 punts, a només 
un de la UE Santboiana, després d’una gran segona volta i amb 
el segon derbi de la temporada encara per disputar. Finalment la 
Federació Espanyola de Rugbi va optar per suspendre la compe-
tició a falta de cinc jornades per al final.

Cal destacar que enguany el primer equip del Barça Rugby 
també va formar part de la gira del primer equip de futbol al 
Japó. Durant la seva estada,  el conjunt culer va poder compartir 
experiències amb equips de primer nivell com el Kobelco Stee-
lers, a més de participar en actes de la Fundació del FC Barcelo-
na, així com en un acte amb penyes del Barça al Japó.

Sènior A

Sub-23

Sènior B

Sub-18

Sub-16

Sub-14

Sub-12

EQUIP/CATEGORIA

Divisió d’Honor - Lliga regular

Divisó d’Honor - Play-off

Supercopa Catalana

Copa del Rei

Lliga Nacional sub-23

Divisió d’Honor Catalana

Primera Catalana

Primera Catalana

Primera Catalana

Torneig Nacional

Campionat de Catalunya

CAMPIONAT

r Suspesa per Covid-19 (6)

Cancel·lat

Subcampions

Semifinalistes

Suspesa per Covid-19 (3)

Suspesa per Covid-19 (3)

Suspesa per Covid-19 (3)

Suspesa per Covid-19 (3)

Suspesa per Covid-19 (1)

Cancel·lat

Cancel·lat

CLASSIFICACIÓ

RESULTATS
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ESPORTS AMATEURS / VOLEIBOL MASCULÍ

Ascens i campions de la Copa Príncep
Després del descens de la campanya passada, el Barça Voleibol 
masculí afrontava el repte de recuperar la màxima categoria es-
tatal. Amb la incorporació de Fredy Mosquera com a nou tècnic 
del conjunt blaugrana, el Barça va deixar clar, des de la prime-
ra jornada, que el seu camí tenia com a destí final l’ascens a la 
Superlliga 1.

En la fase regular, els culers van ser impecables al llarg de  les 
21 jornades que es van poder disputar, sumant tots els punts 
possibles, gràcies a les 21 victòries aconseguides, totes per 3-0 
o 3-1 (cedint només quatre sets al llarg de tota la competició).

A banda d’aquesta excepcional actuació, l’equip dirigit per Fre-
dy Mosquera també va reivindicar-se a finals del 2019 a la Copa 
Príncep, en què es va mostrar com un dels grans candidats a 
l’ascens. En aquesta competició, disputada a Dumbría, el conjunt 
capitanejat per Ángel Galindo no va donar opcions ni al Rotagol 
Boiro (1-3) ni a l’SPSP Tarragona, rival al qual va superar per 0-3 a 
la gran final (l’MVP va ser el blaugrana Sergi Arranz).

El camí meteòric cap a l’ascens es va veure truncat per l’arriba-
da de la pandèmia, la qual va forçar a donar per acabada la com-
petició. L’RFEVB però, va optar perquè Barça i Boiro ascendissin a 
una Superlliga 1 que, enguany, no tindria descensos.

Pel que fa a les categories inferiors, cal esmentar especialment 
que el Sènior B, el Juvenil i el Cadet estaven entre els dos primers 
del seu grup, just quan es van haver de suspendre les competi-
cions.

Sènior A

Sènior B

Juvenil

Cadet

Infantil

Aleví

EQUIP/CATEGORIA

Superlliga 2 - Lliga regular

Fase d’ascens

Copa Príncep

Primera Catalana - Lliga regular

Fase Final Catalana

Campionat d’Espanya

Primera Catalana - Lliga regular

Fase Final Catalana

Campionat d’Espanya

Primera Catalana - Lliga regular

Fase Final Catalana

Campionat d’Espanya

Primera Catalana - Lliga regular

Fase Final Catalana

Campionat d’Espanya

Lliga regular

CAMPIONAT

Suspesa per Covid-19 (1) 

Cancel·lada per Covid-19

Campions

Suspesa per Covid-19 (1)

Cancel·lada per Covid-19

Ajornat

Suspesa per Covid-19 (1)

Cancel·lada per Covid-19

Ajornat

Suspesa per Covid-19 (2)

Cancel·lada per Covid-19

Ajornat

Suspesa per Covid-19 (4)

Cancel·lada per Covid-19

Ajornat

Cancel·lada per Covid-19

CLASSIFICACIÓ

RESULTATS
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ESPORTS AMATEURS / HOQUEI HERBA

L’hoquei sala es reivindica
Després que la temporada s’acabés bruscament per la Co-
vid-19, el més destacat d’aquesta temporada per al Barça 
Hockey Herba ha estat el títol de campió d’Espanya d’hoquei 
sala, que el Club ha conquerit per primera vegada en la seva 
història. A més, els blaugranes es van assegurar d’aques-
ta manera la seva presència al proper campionat d’Europa 
d’aquesta modalitat d’hoquei.

Pel que fa a la temporada, cal destacar que el conjunt di-
rigit per Oriol Torras va tornar a classificar-se per a la Copa 
del Rei, en la qual va acabar quedant eliminat pel Club de 
Campo als quarts de final.

Les Lligues regulars, tant la de categoria masculina com la 
femenina, es van donar per acabades a falta de 5 i 7 jorna-
des, respectivament, per al final. En el cas de l’equip masculí, 
el Barça era vuitè, amb 12 punts, només a dos del Júnior, que 
era setè. Per contra, l’equip femení era novè amb 15 punts, a 
dos de la sisena plaça.

Primer equip fem. 

Primer equip masc. 

2n equip fem. 

2n equip masc. 

Juvenil masc. A

Juvenil masc. B

Cadet fem. A

Cadet fem. B

Cadet masc.  A

Cadet masc. B
Infantil masc. 

Infantil fem.

Aleví fem. A

Aleví fem. B

Aleví masc.

Benjamí Mixt  A

Benjamí Mixt B

Benjamí Mixt C

Hoquei + Barça Blau
Hoquei + Barça Grana
Hoquei + Barça Paideia 

EQUIP/CATEGORIA

Campionat Catalunya 1F
Primera Divisió femenina
Campionat Catalunya Hoquei Sala
Campionat Catalunya 
Divisió d’Honor A
Campionat Catalunya Sala
Campionat Espanya Sala
Campionat Catalunya Fem. Grup A
Campionat Catalunya Sala
Campionat Catalunya  Primera masc. Grup A
Campionat Catalunya Sala
Campionat Catalunya Grup A
Campionat Catalunya Sala Grup A
Campionat Catalunya B
Campionat Catalunya Sala B
Campionat Catalunya Grup A
Campionat Catalunya Sala Grup B
Campionat Catalunya Grup B
Campionat Catalunya Sala Grup C
Campionat Catalunya Grup A
Campionat Catalunya Sala Grup A
Campionat Catalunya Sala
Campionat Catalunya Grup B
Copa Federació Grup B
Campionat Catalunya Sala Grup C
Campionat Catalunya Grup B
Copa Federació Grup B
Campionat Catalunya Sala Grup C
Campionat Catalunya Grup B
Copa Federació Grup B
Campionat Catalunya Sala Grup B
Campionat Catalunya Grup D
Copa Federació Grup C
Campionat Catalunya Sala Grup C
Campionat Catalunya Grup B
Copa Federació Grup B
Campionat Catalunya Sala
Campionat Catalunya Grup B
Copa Federació Grup B
Campionat Catalunya Grup C
Copa Federació Grup C
Campionat Catalunya Grup D

Campionat Catalunya Grup 1
Campionat Catalunya Grup 2
Campionat Catalunya Grup 1

CAMPIONAT

3r
Suspesa per Covid-19 (10)

5è
5è

Suspesa per Covid-19 (8)
5è

Campions
10è

Cancel·lat
Suspès per Covid-19 (6)

Cancel·lat
Suspès per Covid-19 (6)

2n
Suspès per Covid-19 (7)

2n
Suspès per Covid-19 (7)

2n
Suspès per Covid-19 (7)

Campiones
Suspès per Covid-19 (6) 

8è
5è

Suspès per Covid-19 (4)
6è

Cancel·lat
Suspès per Covid-19 (2)

11è
Cancel·lat

Suspès per Covid-19 (2)
2n
5è

Suspès per Covid-19 (2)
4t

12è
Campions

Suspesa per Covid-19 (6)
Cancel·lat

Suspès per Covid-19 (3)
3r

Suspès per Covid-19 (3)
3r

Suspès per Covid-19 (1)

Suspès per Covid-19 (1)
Suspès per Covid-19 (4)
Suspès per Covid-19 (2)

CLASSIFICACIÓ

RESULTATS
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ESPORTS AMATEURS / HOQUEI GEL

1r equip

U20

U17

U14

EQUIP/CATEGORIA

Lliga regular finalitzada

Play-off

Lliga regular finalitzada

Play-off

Lliga regular

Play-off

Lliga regular

CAMPIONAT

1r

Eliminats a semifinals, la final suspesa per Covid-19

1r

Classificats per a la final,  la final suspesa per Covid-19

1r

Suspès a falta de tres jornades 

Suspesa a falta de quatre jornades

CLASSIFICACIÓ

RESULTATS

ESCOLES DELS ESPORTS DE GEL:
Implementant el model Barça
Una de les novetats de la temporada 2019/20 va ser la incor-
poració de l’escola de patinatge dins dels esports amateurs 
del Club, unificant d’aquesta manera els Esports de Gel, en 
els quals s’integra el Barça Hockey Gel, el Barça Patinatge i 
l’Escola de Gel.

En aquesta Escola de Gel s’inclouen tots els patinadors i 
patinadores que es troben en etapa de formació tant de pati-
natge com d’hoquei gel. Un model que permet unificar crite-
ris i millorar la qualitat tècnica dels futurs esportistes.

Amb més de 450 inscrits, l’Escola de Gel passa a ser la font 
de la qual, tant el Barça Hockey Gel com el Barça Patinatge, 
es nodriran en el futur més pròxim.

Retorn a Europa
Onze anys després el Barça Hockey Gel tornarà a disputar la 
competició europea de clubs: la Continental Cup. Els blaugranes 
van aconseguir la classificació per a la Continental Cup 2020/21, 
després que l’LNHH quedés deserta a causa de la Covid-19. Els 
resultats de la fase regular van servir perquè l’equip dirigit per 
Marcus Fajardo aconseguís la plaça espanyola per jugar a Euro-
pa, com a campió de la primera fase de la competició.

Tot i les 13 victòries d’aquest curs (tres de les quals a la pròrro-
ga), així com el bon joc mostrat al llarg de les 19 jornades dispu-
tades (16 de la fase regular i tres partits de play-off), dues accions 
desafortunades en el tercer i decisiu partit de la semifinal van 
deixar fora el Barça Hockey Gel d’una final que havien de disputar 
el Txuri Urdin i el Puigcerdà -el botxí dels blaugranes.

Pel que fa a les categories inferiors, cal destacar que tant l’equip 
U20 com l’U17 havien finalitzat la Lliga regular en primera posició 
i es trobaven amb opcions d’arribar a la final de la Lliga.
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ESPORTS AMATEURS / PATINATGE ARTÍSTIC SOBRE GEL

Any de parelles
Un any més el Barça de Patinatge va demostrar el seu liderat-
ge nacional i estatal. En aquest cas, la pandèmia no va evitar 
que la competició més important en l’àmbit estatal es pogués 
disputar, ja que el Campionat d’Espanya es va dur a terme el 
desembre del 2019 a Sant Sebastià.

En aquesta competició cal destacar els cinc metalls que 
els patinadors i patinadores del Barça van recollir: quatre ors 
(Aleix Gabara, Júlia Rodríguez i les parelles Laura Barquero i 
Ton Cònsul i Olivia Smart i Adrián Díaz) i una plata (Arnau Joly).

A més, aquesta temporada també cal fer un esment especial 
per a les parelles Adrián Díaz i Olivia Smart i Ton Cònsul i Laura 
Barquero, que es van poder classificar per al mundial absolut 
(el qual sí que es va suspendre per la Covid-19), després que 
els primers finalitzessin vuitens a l’Europeu i els segons en ca-
torzena posició.

Natàlia Bercial

Jaume Fluvià

Gemma Arias

Marina Sibera

Mariona Cairo

Miquel Vida

Nur Aynoa Yilmaz - Inaiz González

Ekaterina Kaganovich

Aidan Huestis

Inaxi González

Maria Oleo

Elsa Bonet

Carla Sánchez

Guiu Oliver

Laura Fluvià

Paula Foulom

Ariadna Gupta

Gael Foulon

Júlia Rodríguez

Alexandra Martínez

Griselda Serrallach

Júlia Rodríguez

Arnau Joly

Aleix Gabara

Olivia Smart - Adrián Díaz

Laura Barquero - Ton Cònsul

PATINADOR/PATINADORA

Campionat de Catalunya (DEBUTANTS)

Campionat de Catalunya (DEBUTANTS)

Campionat de Catalunya (DEBUTANTS)

Campionat de Catalunya (BENJAMÍ)

Campionat de Catalunya (BENJAMÍ)

Campionat de Catalunya (BENJAMÍ)

Campionat de Catalunya (ALEVÍ)

Campionat de Catalunya (ALEVÍ)

Campionat de Catalunya (ALEVÍ)

Campionat de Catalunya (ALEVÍ)

Campionat de Catalunya (DEBS A)

Campionat de Catalunya (DEBS A)

Campionat de Catalunya (INTERMEDIATE NOVICE A)

Campionat de Catalunya (INTERMEDIATE NOVICE)

Campionat de Catalunya (INTERMEDIATE NOVICE)

Campionat de Catalunya (JÚNIOR A)

Campionat de Catalunya (BÀSIC NOVICE)

Campionat de Catalunya (BÀSIC NOVICE)

Campionat de Catalunya (NOVICE ADVANCED)

Campionat de Catalunya (NOVICE ADVANCED)

Campionat de Catalunya (JÚNIOR ISU)

Campionat d’Espanya Absolut (NOVICE ADVANCED)

Campionat d’Espanya Absolut (JÚNIOR)

Campionat d’Espanya Absolut (SÈNIOR)

Campionat d’Espanya Absolut (DANSA SÈNIOR)

Campionat d’Espanya Absolut (PARELLA SÈNIOR)

CAMPIONAT (CATEGORIA)

Primera

Primer

Tercera

Primera

Segona

Primer

Primera

Tercera

Primera

Segona

Segona

Tercera

Segona

Primer

Segona

Primera

Tercera

Primer

Primera

Tercera

Tercera

Primera

Segon

Primer

Primers

Primers

POSICIÓ

RESULTATS
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ESPORTS AMATEURS / BÀSQUET EN CADIRA DE RODES

Ascens a Primera
Amb 12 victòries en 12 jornades, el Barça de Bàsquet en cadira 
de rodes encarrilava un any més el seu camí cap els play-off 
per a l’ascens a Primera Divisió. Com en les últimes tres tem-
porades, el domini culer va ser aclaparador al llarg de la fase 
de grups i era el moment d’afrontar la fase d’ascens que s’ha-
via encallat en les dues campanyes passades.

La pandèmia, però, va deixar el Barça amb dues jornades 
pendents per acabar la primera fase, les quals eren intrans-
cendents, ja que l’equip sota les ordres d’Álex Carrillo ja esta-
va matemàticament classificat per als quarts de final. 

La Federació Espanyola d’Esports Adaptats, finalment, va 
optar per decidir que el Barça havia de ser un dels equips que 
havia de pujar a la Primera Divisió, tot i que no s’hagués arri-
bat a disputar la fase final.
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ESPORTS AMATEURS / BÀSQUET FEMENÍ

FRENADES PER LA COVID-19
Per segona temporada consecutiva el Barça de bàsquet 
femení va tornar a situar-se a la part alta de la classifica-
ció del seu grup de Lliga Femenina 2, consolidant-se com 
un dels equips punters de la categoria.

El conjunt sota les ordres d’Isaac Fernández va ser 
capaç d’arribar a la jornada 10, empatat a victòries amb 
l’Snnatt’s Sant Adrià (líder per basket average), sempre 
en posicions de play-off fins a la jornada 13 -la prime-
ra en la qual les culers deixaven d’estar entre les quatre 
primeres.

Tot i el sotrac que va suposar un parell de mals resul-
tats, les blaugranes seguien amb opcions de finalitzar 
entre les quatre primeres per tornar a optar a l’ascens 
per segon any consecutiu. La Covid-19, però, va frenar 
completament la reacció blaugrana, ja que la FEB va de-
cidir donar per acabada la competició i va deixar el Bar-
ça en sisena posició amb 11 victòries i 10 derrotes quan 
encara quedaven pendents un total de cinc jornades per 
disputar-se).

Pel que fa a les categories de formació, cal destacar 
que tant el Sènior B com el C van aconseguir l’ascens, 
així com el subcampionat de l’equip Mini A a l’històric 
Torneig Molinet.

Sènior A

Sènior B

Sènior Garana

Júnior A

Júnior B

Júnior Blau

Cadet A

Cadet B

Cadet Grana

Cadet Blau

Infantil A

Infantil B

Preinfantil 

Mini A

Mini B

Mini Blau

Mini Grana

Premini 

EQUIP

LF2

Segona Catalana

Tercera Catalana

Preferent A

Preferent B

Interterritorial 

Preferent A

Preferent B

Promoció Nivell A

Promoció Nivell B

Preferent A

Preferent B

Promoció Nivell A

Promoció Nivell A

Promoció Nivell A

Promoció Nivell B

Promoció Nivell C

Promoció Nivell A

CAMPIONAT

Suspesa per Covid-19 (6) 

Suspesa per Covid-19 (2) 

Suspesa per Covid-19 (1) 

Suspesa per Covid-19 (2) 

Suspesa per Covid-19 (1) 

Suspesa per Covid-19 (11) 

Suspesa per Covid-19 (1) 

Suspesa per Covid-19 (5) 

Suspesa per Covid-19 (1) 

Suspesa per Covid-19 (3) 

Suspesa per Covid-19 (2) 

Suspesa per Covid-19 (7) 

Suspesa per Covid-19 (4) 

Suspesa per Covid-19 (3) 

Suspesa per Covid-19 (7) 

Suspesa per Covid-19 (2) 

Suspesa per Covid-19 (1) 

Suspesa per Covid-19 (2) 

CLASSIFICACIÓ

RESULTATS
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ESPORTS AMATEURS / VOLEIBOL FEMENÍ

PERDEN LA CATEGORIA
Després de la temporada 2018/19, el Barça de voleibol 
femení va veure com bona part del talent que formava 
la plantilla deixava la disciplina blaugrana la temporada 
2019/20 per buscar noves opcions professionals, tant a 
Espanya com a altres països europeus. Una situació que, 
tot i les dificultats que va comportar, va servir per donar 
oportunitats a les més joves de la casa, ja que bona part 
del primer equip va passar a estar format per jugadores 
del conjunt juvenil. Així i tot, l’aposta pel planter no va 
evitar que l’equip acabés perdent la categoria a falta de 
tres jornades per al final, una abans que l’RFEVB donés 
per acabada la temporada quan faltaven dues jornades 
per completar la competició.

A diferència de les categories masculines, l’RFEVB va 
decidir que no només hi hauria dos ascensos a la Lliga 
Iberdrola, sinó que també baixarien dos equips. El Barça, 
com a cuer amb només un punt en 20 jornades, disputa-
rà la propera temporada la Superlliga Femenina 2.

SUPERLLIGA

1a NACIONAL

2a CATALANA SÈNIOR

JUVENIL A

JUVENIL BLAU

JUVENIL GRANA

CADET A

CADET BLAU

CADET GRANA

CADET PRO

INFANTIL A

INFANTIL BLAU

INFANTIL GRANA

U13 BLAU

U13 GRANA

U12 BLAU

U12 GRANA

ALEVÍ A

ALEVI BLAU

EQUIP/CATEGORIA

LLIGA IBERDROLA

PRIMERA DIVISIÓ GRUP B 

2a DIVISIÓ SÈNIOR GP1

1a DIVISIÓ JUVENIL - GC

2a DIVISIÓ JUVENIL - GA2

2a DIVISIÓ JUVENIL - GA1

1a DIVISIÓ CADET - GC

2a DIVISIÓ CADET - GA2

2a DIVISIÓ CADET - GA1

LLIGA PREFERENT CADET - GC1

1a DIVISIÓ INFANTIL - GP

2a DIVISIÓ INFANTIL - Lliga filials Oro 2

2a DIVISIÓ INFANTIL - GA2

2a DIVISIÓ INFANTIL - Lliga filials Oro 1

2a DIVISIÓ INFANTIL - Lliga filials Plata 5

LLIGA INFANTIL MIXTA G2 CEEB

LLIGA INFANTIL MIXTA G1 CEEB

LLIGA ALEVÍ MIXTA - GC PRO

LLIGA CEEB

CAMPIONAT

Suspesa per Covid-19 (12)

Suspesa per Covid-19 (7)

Suspesa per Covid-19 (2)

Suspesa per Covid-19 (3)

Suspesa per Covid-19 (4)

Suspesa per Covid-19 (5)

Suspesa per Covid-19 (2)

Suspesa per Covid-19 (5)

Suspesa per Covid-19 (4)

Suspesa per Covid-19 (2)

Suspesa per Covid-19 (4)

Suspesa per Covid-19 (4)

Suspesa per Covid-19 (3)

Suspesa per Covid-19 (3)

Suspesa per Covid-19 (4)

Suspesa per Covid-19 (6)

Suspesa per Covid-19 (1)

Suspesa per Covid-19 (2)

Suspesa per Covid-19 (2)

CLASSIFICACIÓ

RESULTATS
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CONGRÉS MUNDIAL DE PENYES

El Congrés més multitudinari per a celebrar el Centenari del moviment
El Palau de Congressos de Catalunya i les instal·lacions del FC Barcelona van ser l’escenari del Congrés Mundial de Penyes, 
la trobada anual més important del moviment de penyes barcelonistes. Aquesta 40a edició, marcada de nou per la comunió 
blaugrana i un gran ambient festiu i esportiu, serà recordada per dues fites: la xifra rècord de participació, amb més 1.500 pe-
nyistes, socis i aficionats culers arribats de tot el món, i la commemoració del Centenari del moviment de penyes.

En la jornada institucional del Congrés, el president de la Confederació Mundial de Penyes, Antoni Guil, es va mostrar orgu-
llós d’haver assolit els cent anys del moviment de penyes, del qual va subratllar la seva capacitat d’evolució, adaptació i de fer 
front a qualsevol adversitat, sempre amb un suport inequívoc al FC Barcelona i difonent els seus valors a tot el territori. D’altra 
banda, es van posar en valor les més de 500 iniciatives solidàries organitzades durant la temporada, i es va destacar la impor-
tant expansió internacional que està experimentant el moviment de penyes.

La cita va comptar amb la presència dels directius del FC Barcelona, encapçalats pel president Josep Maria Bartomeu, qui 
va posar la força i la il·lusió de les penyes com a exemple a seguir per a afrontar els reptes esportius del Club. Un cop més, 
la presentació de les cares noves del primer equip, Antoine Griezmann, Frenkie de Jong, Neto Murara, Junior Firpo i Moussa 
Wagué, va ser un dels moments àlgids del Congrés, com també ho va ser l’emotiva entrega del premi Edmundo Bazo a Joan 
Casals, l’Avi del Barça, amb la presència d’un capgròs recreant el seu personatge. Tot seguit, es va donar pas a un Dinar de Gala 
que va superar els 1.000 assistents.

Dos dies abans, el 14è Torneig de Futbol 7 havia donat el tret de sortida al Congrés als camps annexos del Miniestadi, amb 
una participació rècord de més de 400 nens i nenes. L’endemà va ser el torn de la final del Penyes Pàdel Tour, la gran novetat 
d’aquesta 40a edició del Congrés, que es va afegir a la celebració del 8è Torneig Penyes Futbol Games de eSports, el 8è Torneig 
de Cartes de Penyes i el Sopar Popular, també amb un nou rècord d’assistència.

PENYES
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PROJECTES

Les penyes miren al futur amb una cara renovada
L’octubre del 2019 es va inaugurar la nova seu de la Federa-
ció de Penyes Barcelonistes del Barcelonès Est, situada a la 
confluència dels districtes barcelonins de Nou Barris, Hor-
ta-Guinardó i Sant Andreu. El local, impulsat amb la col·la-
boració de la Confederació Mundial de Penyes, és tota una 
pedra de toc per al pla estratègic Penyes s. XXI, ja que marca 
el camí cap al model de penya del futur. A més, permet in-
tensificar la presència del moviment a la ciutat de Barcelo-
na, apropant-se així a més socis i aficionats del Club.

Aquesta seu és la primera que llueix la nova imatge de les 
penyes barcelonistes, basada en els trets i símbols identitaris 
actuals i històrics del FC Barcelona. Això crea un punt de tro-
bada inigualable on penyistes, socis i aficionats culers poden 
vibrar junts amb els equips blaugrana, però també suposa 
un espai polivalent obert a tot tipus d’accions relacionades 
amb el món del Barça i les penyes, com ara conferències 
divulgatives, debats d’actualitat i xerrades de tot tipus, així 
com activitats solidàries, culturals, familiars o lúdiques.

Precisament, aquest nou local neix amb la mentalitat d’in-
tegrar-se totalment a l’entorn ciutadà del qual forma part i 
actuar-hi com un dinamitzador més; ja sigui a través d’ini-
ciatives pròpies o buscant cooperacions amb projectes amb 
els quals comparteixin valors i objectius. En definitiva, la pe-
nya del futur vol facilitar i millorar la vida al barri.

A més a més, aquest nou model de seu compleix una 
funció de servei cap als penyistes i socis del FC Barcelona 
que viuen al seu voltant, ja que exerceix com a oficina d’as-
sistència i atenció personalitzada. De la mateixa manera, 
funciona com a punt d’informació per a qualsevol persona, 
entitat o associació que vulgui conèixer més detalls relacio-
nats amb el moviment de penyes.

Els actes i les activitats continuen farcint l’agenda
Tot i que el tram final de la temporada es va veure alterat per 
la situació de confinament, la Confederació van dur a ter-
me bona part de les seves activitats esportives, formatives 
i divulgatives. De la mateixa manera, federacions i penyes 
van omplir les agendes d’actes i commemoracions amb el 
barcelonisme com a nexe comú. 

Cal destacar el desplegament del projecte Junts+, que es 
va adaptar a l’entorn online per a posar en contacte espor-
tistes benjamins i alevins amb professionals de les diferents 
seccions del Club, amb l’objectiu de seguir fomentant l’es-
port base al territori amb l’aliança de federacions i penyes. 
També es va mantenir viva la relació de la Confederació amb 
l’Agrupació de Futbol de Clubs i Penyes del FC Barcelona, 
tant en l’àmbit institucional com en l’esportiu, amb la realit-
zació de jornades formatives (dues d’elles en format online) 
i la participació en tornejos per part de la seva selecció. El 
torneig d’eSports Penyes Futbol Games i el circuit Penyes 
Pàdel Tour, que havien arrencat amb força les seves respec-
tives edicions, es van veure obligats a aturar l’activitat.

El calendari de xerrades i conferències va ser intens. El 
cicle Barça i Catalunya va recórrer més d’una una vintena 
de localitats explicant els primers anys d’història del Club, 
mentre que Sor Lucía Caram va presentar el seu projecte In-
vulnerables contra la pobresa infantil a diverses penyes del 
territori. D’entre les xerrades amb exjugadors, hi va destacar 
la que va commemorar els 40 anys de la final de Basilea.

D’altra banda, les trobades de penyes, aniversaris i al-
tres esdeveniments de caràcter social i esportiu van om-
plir l’agenda de federacions i penyes. En molts d’ells, es va 
comptar amb la presència de directius blaugranes, els quals 
van posar de manifest la rellevància que el moviment de pe-
nyes té per al Club.

PENYES



136

MEMÒRIA FC BARCELONA 

SOLIDARITAT

La inapel·lable resposta del moviment de penyes contra la Covid-19 
La irrupció de la Covid-19 va trastocar per complet els últims quatre mesos de la temporada, però, lluny de quedar-se de bra-
ços plegats, el moviment de penyes barcelonistes va demostrar estar a l’altura de les circumstàncies. Des de l’inici de la pan-
dèmia, no van deixar de succeir-se les accions i iniciatives de caràcter solidari amb l’objectiu d’alleujar els efectes provocats 
pel virus a tota la població, i ajudar especialment aquelles persones que el van patir de més a prop.

Des de la Confederació Mundial de Penyes es va impulsar la col·laboració amb dues entitats d’especial rellevància en aquest 
context. D’una banda, el Banc dels Aliments, al qual va fer una donació de 800 kg d’aliments per a infants que després va ser 
secundada per les aportacions econòmiques o materials de nombroses federacions i penyes. D’altra banda, es va reforçar el 
vincle amb el Banc de Sang i de Teixits, animant tot el moviment a fer les seves donacions.

Els hospitals, i els centres sanitaris en general, van ser un dels principals destinataris de les ajudes promogudes per les fe-
deracions i les penyes. Les donacions econòmiques van ser quantioses, així com els proveïments de material de protecció com 
mascaretes o bates. De la mateixa manera, moltes van ser les organitzacions benèfiques que van rebre l’ajuda de les penyes 
del seu territori per fer front a aquesta situació tan crítica i ajudar les persones més necessitades. 

D’altra banda, cal destacar també la implicació del moviment de penyes amb un dels sectors que més ha patit les conse-
qüències de la Covid-19: les residències geriàtriques. Des del primer moment, els penyistes van preocupar-se especialment del 
benestar de la gent gran amb contínues donacions econòmiques, d’equipament o de material de protecció; i fins i tot implicant 
la resta de població del seu territori. 

Tot això, sumat també al seu paper dinamitzador per fer més suportables les setmanes de confinament, va posar més en 
relleu que mai el ferm compromís social del moviment de penyes i la seva capacitat de resposta quan les circumstàncies ho 
demanen. Tot plegat, mogut per uns valors solidaris que han estat part de la seva essència durant els seus cent anys d’història.

PENYES
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Noves Penyes Temporada 2019/20
NOM PROVÍNCIA / PAÍS

Penya Barcelonista Solidària .................................................................................................................................................................. Barcelona
Penya Blaugrana Valdivia  ........................................................................................................................................................................ Barcelona
Peña Barcelonista Viriato de Zamora ....................................................................................................................................................... Zamora
Peña Barcelonista Villa de Mazo  ................................................................................................................................................... Illes Canàries
Peña Barcelonista de Albolote “8 Infinito”  ...........................................................................................................................................Granada
Penya Blaugrana San Diego  ................................................................................................................................................................ Estats Units
Penya Blaugrana Los Angeles  ............................................................................................................................................................ Estats Units
Garden State Blaugrana Penya  .......................................................................................................................................................... Estats Units
Penya Barcelonista de Tunis ........................................................................................................................................................................... Tunísia
Penya Barcelonista de Laayoune  ................................................................................................................................................................Marroc
Penya Barcelonista Kigali  .............................................................................................................................................................................. Ruanda
Penya Blaugrana de Dakar ...........................................................................................................................................................................Senegal
Penya Barcelonista di Napoli ............................................................................................................................................................................. Itàlia
Penya Blaugrana de Bamako ..............................................................................................................................................................................Mali
Penya Barça Collioure Les Templaries ....................................................................................................................................................... França
Penya Blaugrana Som Culé de Lloret de Vistalegre ...........................................................................................................................Balears
Penya Blaugrana de Kuwait City ..................................................................................................................................................................Kuwait
Penya Blaugrana de Lodz ...............................................................................................................................................................................Polònia
Penya Blaugrana Ha Noi  ..............................................................................................................................................................................Vietnam
Penya Barça de Basra .............................................................................................................................................................................................. Iraq

Les penyes, ambaixades al territori

Les penyes del FCB

Catalunya

Resta de l’EstatMón

NOVES PENYES

1.273
penyes

171.100
penyistes

27%
-35 anys

Homes Dones

444
penyes

89.000
penyistes

151
penyes

26.700
penyistes

678
penyes

55.400
penyistes

PENYES
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60 ANYS I SEGUINT EN JOC

60 anys de l’Agrupació /  25 anys de la Fundació
Aprofitant el Sopar Anual del 2019, l’Agrupació va commemo-
rar oficialment el 60è aniversari de la creació de l’entitat. El 
president del FC Barcelona Josep Maria Bartomeu i la conse-
llera de la Presidència Meritxell Budó van presidir una festa en 
què es va posar un accent especial en els orígens de l’Agrupa-
ció, però també en els principals reptes de futur, com l’aposta 
clara per la formació i preparació professional dels exfutbolis-
tes del Club. En aquest sentit, durant la temporada es va inici-
ar el programa de beques de formació, a què es van destinar 
30.000 euros a becar membres de l’Agrupació per cursar es-

La nova denominació i imatge corporativa de l’Agrupació, que des del 2020 adopta el nom d’Agrupació de Jugadors del FC 
Barcelona, situa de manera definitiva l’entitat sota el paraigua de la marca institucional del Barça i acosta encara més els 
exjugadors i exjugadores al Club. De fet, aquesta aproximació ja es va fer evident al llarg de la temporada, com en la com-
memoració del 60è aniversari de l’Agrupació, el lliurament del Premi Barça Jugadors o el treball cada vegada més coordinat 
amb l’Àrea Social del Club. L’Agrupació va tancar la temporada coincidint amb l’entrada a la situació de nova normalitat 
després del confinament per la pandèmia del coronavirus. Un últim trimestre molt especial i al mateix temps molt intens.

Nova seu per a l’Agrupació 
A principis del 2020 les oficines de l’Agrupació es van traslla-
dar a la nova seu provisional de l’entitat, situada a la travesse-
ra de les Corts, a tocar del Camp Nou. En els mesos següents 
es van enllestir les sales de formació, reunions, l’àmbit social 
i l’espai de salut, amb la previsió que durant l’inici de la tem-
porada 2019/20 quedessin acabades les dependències que 
l’Agrupació ocuparà fins a l’acabament del nou Espai Barça.

El trasllat a la nova seu va coincidir pràcticament amb la 
incorporació de Meritxell Solé com a nova directora de l’en-
titat i amb la posada en marxa de millores d’organització in-
terna i del coneixement dels membres de l’entitat amb una 
nova eina de CRM.

AGRUPACIÓ DE JUGADORS DEL FC BARCELONA

tudis de nivell universitari o específics per al seu creixement. 
El confinament pel coronavirus va accelerar la posada en 
marxa del projecte de l’E-Academy de l’Agrupació, la plata-
forma online de cursos, que va provocar un augment de més 
del 40% en les inscripcions per a l’últim trimestre del curs.

D’altra banda, el 2020 va ser l’any del 25è aniversari de la 
Fundació de Jugadors del FC Barcelona, creada per canalitzar 
el suport econòmic als exjugadors i exjugadores blaugrana 
que ho necessiten. Durant el 2019 la Fundació va destinar 
més de 463.000 € en ajudes a 69 persones.
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Guardó al joc net per als equips masculí i femení
El mes de gener del 2020 l’Agrupació va lliurar el Premi Bar-
ça Jugadors a Marc-André ter Stegen i Alexia Putellas pel 
seu joc net com a futbolistes del primer equip la temporada 
2018/19. Una distinció que, pensant en la campanya 2019/20, 
va recaure de manera excepcional en les plantilles dels 
equips masculí i femení, en agraïment a la renúncia del 70% 
del seu salari durant l’estat d’alarma i a l’aportació voluntària 
perquè els treballadors del Club poguessin cobrar la totalitat 
dels seus salaris durant aquest període.

El vincle entre l’Agrupació i el Club es va reforçar durant la 
temporada amb la participació dels exjugadors i exjugado-
res en actes organitzats amb les Penyes Barcelonistes, l’as-
sistència de membres de l’Agrupació en actes com la inau-
guració de l’estàtua de Johan Cruyff a l’esplanada de l’Estadi, 
l’acte de comiat del Mini, la participació amb una ponència a 
la Barça Universitas Immersion Week o en la representació 
institucional en la inauguració a Budapest de l’estàtua de la 
llegenda blaugrana Sándor Kocsis.

La promoció del barcelonisme i els seus valors -un altre 
dels eixos d’activitat de l’Agrupació- es va materialitzar en 
projectes tan emblemàtics com el Tribuna Barça (exjugadors 
i exjugadores blaugrana miren partits del FC Barcelona per 
televisió amb pacients d’hospitals) a la Vall d’Hebron, l’Hos-
pital Clínic i Sant Joan de Déu; o els Tallers de Reminiscèn-
cia en què membres de l’entitat ajuden persones usuàries 
de residències a treballar la memòria a través dels records 
del futbol. L’Agrupació també va promoure l’activitat de team 
building Coach Values, adreçada a empreses precisament per 
potenciar les habilitats socials en l’entorn professional.

Futbol sense parar 
La Ciutat Esportiva va acollir des del setembre del 2019 els en-
trenaments de l’Agrupació, amb la participació cada setmana 
de més de 150 persones. Tot i l’aturada de l’últim trimestre, els 
equips masculí i femení van disputar partits de futbol de nivell 
institucional, solidari i social. Cal destacar l’amistós que l’equip 
va jugar a Polònia a finals d’agost en una iniciativa benèfi-
ca contra el càncer infantil, o els compromisos per la riuada 
solidària de l’Espluga de Francolí o la Fundació Noelia. Altres 
partits es van jugar amb les Penyes Barcelonistes de l’Ametlla 
de Mar i d’Arenys de Munt, la participació en el quadrangular 
femení de Taradell o el torneig Femelite de Barcelona.

En l’aspecte socioesportiu, l’Agrupació va organitzar dife-
rents esdeveniments esportius de caràcter intern i que cada 
any tenen molta participació, com els partits d’estiu al Camp 
Nou, els partits de Nadal o els triangulars socials, entre els 
quals cal destacar el que es va jugar a Sant Andreu de Lla-
vaneres amb la participació especial de l’equip femení. Amb 
el confinament, l’Àrea Esportiva va promoure l’exercici físic 
a casa a partir de diferents propostes protagonitzades per 
membres de l’Agrupació i que es van publicar a les xarxes so-
cials amb molt èxit entre els seguidors.

Malgrat el confinament, seguim en connexió
Amb l’objectiu de mantenir el contacte i fomentar la relació 
entre els membres de l’entitat, l’activitat social de l’Agrupa-
ció es va mantenir intacte durant la totalitat de la temporada 
malgrat el confinament ocasionat pel coronavirus. En són un 
exemple la Folgueta a la Val d’Aran per als exjugadors de ca-
tegories inferiors més grans de 65 anys i el programa d’oci i 
lleure. Amb el confinament, i davant el tancament de la seu i 
la impossibilitat d’organitzar trobades físiques, l’Agrupació va 
potenciar els continguts a les xarxes socials adreçats especi-
alment al col·lectiu intern. Un exemple és la jornada Seguim 
en connexió, el mateix dia que s’hauria d’haver celebrat la 
Trobada de l’Agrupació a Tortosa. Igualment, una de les me-
sures que es van adoptar va ser el seguiment per telèfon de 
l’estat de salut de tots els socis i sòcies, amb un interès espe-
cial per a les persones més grans de 60 anys.

AGRUPACIÓ DE JUGADORS DEL FC BARCELONA



MARCA
BARÇA



MARCA
BARÇA



142

MEMÒRIA FC BARCELONA 

NOVA ESTRATÈGIA DIGITAL

El Barça ha desenvolupat una nova estratègia digital adap-
tada als nous hàbits de consum per oferir als seus seguidors 
nous productes i serveis segons les seves necessitats

Un nou model de 
relació amb el fan

Una de les grans fites del Club aquesta 
temporada ha estat la posada en marxa 
de la nova estratègia digital, basada en 
un nou model de relació amb els fans 
d’arreu del món. Partint de la seva posi-
ció de lideratge a les xarxes socials, on 
el Barça genera més interaccions que 
cap altre club (més de 1.400 milions el 
2019), l’objectiu és apostar per un canvi 

de paradigma en la seva estratègia di-
gital per apropar-se al fan, conèixer-lo 
millor i oferir-li nous productes i serveis 
adaptats a les seves necessitats. La nova 
estratègia es va presentar en un acte a la 
Sala Ideal, amb la participació del presi-
dent Josep Maria Bartomeu, el directiu 
responsable de l’Àrea Digital, Dídac Lee, 
i els executius de l’àrea.

Arribar-hi sense intermediaris
Per fer possible el desenvolupament 
d’aquesta nova estratègia, el Barça 
aposta per la creació de diferents pla-
taformes pròpies que li permetin ar-
ribar de manera directa al fan, sense 
intermediaris, per així poder obtenir 
un millor coneixement dels seus gus-
tos, hàbits i necessitats. Es basa en un 
model Fan Centric, a partir del qual es 
treballa en un ecosistema integrat de 
productes, serveis i continguts del Club, 
per oferir als fans de tot arreu les mi-
llors experiències Barça, tant si visiten 
l’Estadi com si no. Aquesta estratègia té 
tres pilars: l’ecosistema de productes, 
l’entreteniment i les dades, i l’atracció 
d’audiències globals. Aquestes inicia-
tives convertiran el negoci digital en la 
cinquena gran font d’ingressos ordina-
ris del Club, juntament amb els drets de 
TV, el patrocini, l’explotació de les ins-
tal·lacions i els traspassos de jugadors.

MARCA BARÇA
MEMBERSHIP

OTTE-COMMERCE

VENDA 
D'ENTRADESESTADI

XARXES 
SOCIALS

BARÇA STUDIOS

PROGRAMA FRM

MODEL 
INTEGRAT 

FAN-CENTRIC

Pilars de l'ecosistema  
de productes digitals

Nous productes 
i serveis digitals

Atracció d’audiències 
globals

Experiència digital  
a l'Espai Barça
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ECOSISTEMA DE PRODUCTES DIGITALS BARÇA
S’estan creant nous productes per fidelitzar el fan global i 
maximitzar el valor dels actius digitals del Club amb els part-
ners. El Club llançarà una nova línia de productes de subs-

cripció freemium (amb accés gratuït sota registre o de paga-
ment sota subscripció), nous serveis per facilitar i millorar la 
compra d’entrades, i digitalitzarà l’experiència a l’Estadi.

La plataforma permetrà accedir a contingut audiovisual 
Premium del Club, tant en modalitat lineal 24/7 com sota 
demanda. Disponible en l’àmbit global a través del web 
i l’app del Club, en català, castellà i anglès, i en tots els 
dispositius -ordinador, tauleta, mòbil i televisió mitjan-
çant tecnologia Cast-. Barça TV+ es llança en modalitat 
freemium, amb accés gratuït sota registre a uns contin-
guts limitats, o bé de pagament sota subscripció -men-
sual-, amb accés a tots els continguts. La plataforma de 
streaming digital blaugrana és, a més, part dels beneficis 
del programa de Membership CULERS.

NOVA ESTRATÈGIA DIGITAL

BARÇA TV+, LA NOVA OTT DEL BARÇA
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CULERS és el nou programa de Membership Digital Global, que 
treballa en la vinculació emocional amb l’Entitat reforçant el 
sentiment de pertinença i ofereix un accés privilegiat a l’eco-
sistema digital Barça. En el programa, disponible en modalitat 

freemium, els aficionats de tot el món podran accedir als pro-
ductes Premium de contingut Barça, com la nova OTT del Club, 
tenir descomptes i accés exclusiu a productes Barça, concursos, 
experiències o avantatges exclusius dels seus partners.

VENDA D’ENTRADES INTEL·LIGENT. El Camp Nou és l’Estadi 
més gran d’Europa però la majoria de seients estan ocupats 
pels abonats. Aquest nou sistema prediu els seients que els 
abonats alliberaran en cada zona de l’Estadi. Els clients 
compren les entrades i dos dies abans del partit s’assignen 
els seients i es poden agrupar per parelles.

EXPERIÈNCIA EN DIA DE PARTIT. Es digitalitzaran tots els 
processos i activitats vinculats al dia de partit: l’entrada serà 
exclusivament mòbil i així l’usuari podrà arribar de manera 
eficient al seu seient i es milloraran els serveis oferint la 
possibilitat de comprar productes com menjar, roba o acce-
dir als nous continguts digitals del Club.

PROGRAMA CULERS PREMIUM MEMBERSHIP

DIGITALITZANT L’EXPERIÈNCIA AL CAMP NOU

NOVA ESTRATÈGIA DIGITAL
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ENTRETENIMENT I DADES COM A EIXOS TRANSVERSALS

Els continguts audiovisuals tenen el poder de traslladar 
sentiments de manera remota. Per això un eix trans-
versal de la nova estratègia digital del FC Barcelona és 
Barça Studios, l’ens que centralitza la creació, produc-
ció i distribució de tots els continguts audiovisuals del 

Club. Un ens que permetrà produir continguts Premium 
i exclusius, oferint un punt de vista únic sobre el Barça i, 
alhora, nodrir de contingut els canals propis del Club, i 
satisfarà així el desig dels aficionats de conèixer millor la 
tradició i el dia a dia de l’entitat blaugrana.

BARÇA STUDIOS

NOVA ESTRATÈGIA DIGITAL
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Aquest projecte és l’inici de la construcció d’un nou sis-
tema de gestió de dades dels fans, en què el principal 
objectiu és l’adquisició, gestió i explotació de dades de 
comportament i interacció amb el Club. Aquesta nova 
eina ha de permetre obtenir una visió 360º del fan i con-
solidar, d’aquesta manera, totes les interaccions que té 
amb el Club en un sol punt, per personalitzar-ne l’ex-
periència i fer-la tan rellevant com sigui possible. Amb 

aquestes capacitats s’aconseguirà adreçar-se amb el 
contingut o l’experiència correctes i al moment oportú 
a cadascun dels seguidors, així com també integrar to-
tes les noves experiències del nou Espai Barça. A més, 
gràcies a aquest millor coneixement del fan del Barça, el 
Club serà molt més capaç d’identificar oportunitats en la 
creació de nous productes i serveis basats en les seves 
necessitats.

PROJECTE FRM (‘FAN RELATIONSHIP MANAGEMENT’)

NOVA ESTRATÈGIA DIGITAL
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Aquesta iniciativa es llança amb l’ob-
jectiu de construir una secció líder que 
contribueixi a l’estratègia del FC Barce-
lona de construir marca a països com 
els EUA i la Xina, connectar amb noves 
audiències, especialment en mercats 
immadurs futbolísticament, i crear una 
nova font d’ingressos per al Club.
Aquest projecte, però, es fa sent fidels 
als valors del Barça i per això només es 
participarà en jocs que no siguin violents 
i que siguin coherents amb la seva marca 
i amb tot el que representa, incloent-hi 
la defensa de la igualtat de gènere i la 
gran aposta per la formació de persones 
i jugadors. A més, aspira a participar en 
les millors competicions del món a es-
cala internacional amb jugadors de talla 
mundial i crear els canals digitals per 
connectar amb la seva nova audiència.

eFootballPES 2020
En el cas del simulador de futbol de Ko-
nami, el Club va quedar en quarta po-
sició a la Lliga oficial eFootballPro, on 
també hi ha equips com el Manchester 
United, la Juventus, el Bayern de Munic 
o l’Arsenal, entre d’altres. Henrykinho, 
Guifera i The_Palma van competir al 
llarg de l’any amb un gran rendiment 
on també van guanyar dos premis indi-
viduals: un MVP i un reconeixement al 
millor gol de la cinquena jornada.

Rocket League
El Barça va seguir fent història al llarg 
de la temporada quedant entre els qua-
tre millors equips d’Europa a la Rocket 
League Championship Series. L’equip 
format per Deevo, Ronaky i Flakes i en-
trenat per El General es va classificar 

per disputar els play-off pel títol i va ar-
ribar a les semifinals, una posició que li 
hauria permès participar al Mundial de 
Rocket League que s’havia de disputar 
a Dallas, cancel·lat per la situació amb 
la Covid-19.

Hearthstone
El Barça va anunciar el mes de maig 
passat que fitxava el jugador francès 
de 20 anys Martin Prête Zhym, per 
representar el Club en totes les com-
peticions oficials de Blizzard al llarg 
d’aquest any 2020. Zhym ha debutat 
aquesta temporada a la màxima com-
petició, Hearthstone Grandmasters, on 
ha mantingut la plaça. Aquest torneig 
reuneix els setze millors jugadors del 
món en un format per regions on el 
Club té presència a Europa.

ATRACCIÓ DE NOVES AUDIÈNCIES

NOVA DIVISIÓ D’ESPORTS

NOVA ESTRATÈGIA DIGITAL
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SEGUIDORS XARXES SOCIALS

(dades de 30 de juny del 2020)

368.640.122

WEB I XARXES SOCIALS

Twitter

YouTube

Facebook Instagram

Line
Altres

Tik Tok

63.316.517

9.782.472 

136.281.045 104.262.156

16.881.320 

4.493.666 

33.622.946

32.825.298 

15.192.234 

5.821.941 

2.750.408 

1.012.051 

714.498

552.289

1.454.,276 

410.070

418.540

275.344

298.989

209.006

212.989

168.332

271.580

277.943

152.335

145.668

66.305

27.874

61.335

1.212

87.294.687 

2.071.972 

642.224

1.215.581 

305.231

245.687

1.243.174 

191.673

5.400.216 

4.824.566 

166.058

547.707

111.272

2.108

103.160.243 

5.342.376 

4.769.764 

4.479.783 

5.180.774 

4.372.447 

4.106.066 

2.313.609 

1.418.685 

589.564

237.008

154.231

156.495

7,973,104 

107.011

3,085,000 

194.000

327.057

1,529,641 

110.399

3,555,108 

9.574.472 208.000

4.477.638

17.302.581

5.589.095

425.249

336.639

5.491.744
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TOP-10: CLUBS  
AMB MÉS INTERACCIONS
TEMPORADA 2019/20

WEB I XARXES SOCIALS

Una temporada més, el FC Barcelona segueix sent la referèn-
cia internacional en l’àmbit de les xarxes socials. Per tercera 
temporada consecutiva, el Barça ha tancat l’exercici 2019/20 
com el club esportiu que ha generat més interaccions a tot 
el món a les principals xarxes socials (Instagram, Facebook 
i Twitter), amb 1.376 milions de likes, comentaris, comparti-
cions o retweets. El club blaugrana, que ha crescut un 18% 
respecte l’exercici anterior, manté aquest lideratge per sobre 
del Liverpool (1.291 milions), el Manchester United (1.129), el 
Juventus (826) i el Reial Madrid (765), segons dades de Blink-
fire.

De les tres xarxes analitzades, el Barça és líder tant a Twitter 
com a Instagram. En aquest últim cas, els blaugrana són els únics 
que superen la barrera dels 1.000 milions. Facebook és l’única 
xarxa que no encapçala el Barça. Si centrem l’anàlisi en els clubs 
de laLiga, el Club blaugrana se situa en la primera posició en totes 
les xarxes socials per davant del Reial Madrid, club al qual gaire-
bé dobla pel que fa a les interaccions totals: 1.376 dels blaugrana 
per 765 dels blancs.

En el cas de Youtube, on la mètrica més utilitzada són les visu-
alitzacions enlloc de les interaccions, les dades també col·loquen 
el FC Barcelona per damunt de la resta de clubs. Entre el 1 de juliol 
de 2019 i el 30 de juny de 2020, va acumular 458 milions de views 
dels seus continguts, xifra que suposa un creixement del 30% 
respecte de la temporada anterior. Aquest augment espectacular 
encara té més valor si tenim en compte que els clubs de laLiga 
no poden publicar resums dels partits en aquesta plataforma, a 
diferència del que passa amb els equips de la Premier o la Serie A. 
La creativitat dels continguts d’entreteniment, amb un llenguatge 
audiovisual adaptat al canal, i el programa Barça Live que s’emet 
els dies de partit compensen aquest desavantatge competitiu 
respecte als clubs europeus i sud-americans. El Barça és també 
l’equip esportiu amb més subscriptors en aquesta plataforma, 
quasi per per sobre dels 10 milions.

L’efecte de la Covid-19
El Barça, que en aquests 12 mesos ha guanyat un total de 26 
milions de nous seguidors al conjunt de les xarxes socials i ja 
té més de 368 milions de followers, ha mantingut aquest lide-
ratge en una temporada força atípica. A diferència del passat 
exercici 2018/19, aquesta temporada s’ha tancat aquesta anà-
lisi, de 30 de juny, amb la majoria de les competicions espor-
tives encara sense finalitzar, degut als efectes de la Covid-19. 
Precisament l’efecte de la pandèmia, que va obligar a aturar 
la Champions i les grans Lligues europees, a partir del mes 
de març, és un altre dels elements que cal analitzar. La falta 
d’activitat esportiva va obligar tots els clubs a dissenyar no-
ves estratègies de contingut informatiu i d’entreteniment per 
mantenir el contacte amb els seus aficionats més enllà del seu 
dia a dia habitual.

Durant els mesos més intensos de la pandèmia a Euro-
pa, el Barça va ser el club esportiu que millor va connectar 
amb els seus aficionats, amb 178 milions d’interaccions en 
el període comprès entre el 12 de març i el 14 de maig. Sota 
el concepte #Culersathome i a través dels seus patrocina-
dors, el Club va desenvolupar una estratègia de continguts 
basada en la proximitat amb els seus jugadors, la proposta 
d’activitats i accions digitals, les recomanacions i el valor 
del seu arxiu audiovisual. 

El lideratge blaugrana a les xarxes socials arriba en 
una temporada en què el FC Barcelona ha engegat diver-
sos projectes clau en el seu ecosistema digital, com ara el 
llançament de Barça TV+, el programa CULERS Premium 
Membership i l’e-commerce propi de la Barça Store Camp 
Nou. En aquest nou context, les xarxes socials del Barça 
desenvolupen un paper fonamental per donar visibilitat a 
aquests nous productes online que han de permetre, en els 
pròxims cinc anys, que el negoci digital passi a convertir-se 
en una de les seves principals fonts d’ingressos ordinaris.

Lideratge a les xarxes socials

374M
450M

650M 652M
730M 765M

826M

1.129M

1.292M
1.376M

Interaccions totals entre el 1 de juliol de 2019 i el 30 de juny de 2020 a Facebook, Twitter i Instagram.   
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 WEB I XARXES SOCIALS

És la xarxa social on es genera la 
majoria de les interaccions amb 
els seus aficionats, amb un total 
de 1.167 milions. El Barça, que 

ha crescut un 17% respecte de la 
temporada anterior, és l’únic club 
que s’ha enfilat per sobre de la 
barrera dels 1.000 milions.

Durant aquesta temporada 2019/20, 
s’ha iniciat un projecte novedós a 
la plataforma. Es tracta del servei 
‘Fan subscription’, on els usuaris 
tenen accés a una àmplia gamma de 

continguts i experiències exclusives. 
El FC Barcelona, que ha generat 112 
milions d’interaccions, va ser el primer 
club Esportiu a engegar aquesta 
iniciativa a Facebook.

A la xarxa dels 280 caràcters, el Club 
també ocupa la primera posició, amb 
més de 96 milions d’interaccions en 
tots els seus comptes. Cal recordar 

que el Barça gestiona comptes 
oficials amb els següents idiomes: 
català, castellà, anglès, àrab, francès, 
japonès, indonesi, portuguès i turc. 

A YouTube, el Barça continua sent 
la referencia indiscutible en l’àmbit 
dels clubs esportius, tant pel que 
fa al nombre de subscriptors, a 
punt de superar els 10 milions, com 

pel que fa a les visualitzacions de 
vídeo, amb 468 milions. En aquest 
últim aspecte, el creixement va ser 
del 30% respecte de la temporada 
anterior. 

L’ÈXIT 
D’INSTAGRAM  

PIONERS  
A FACEBOOK

CREIXEMENT  
A YOUTUBE

AL CAPDAMUNT 
A TWITTER

*INTERACCIONS *INTERACCIONS

1.376M

*INTERACCIONS *VISUALITZACIONS

INTERACCIONS

*FONT: BLINKFIRE

El Barça, núm. 1 a Instagram, Twitter i Youtube (2019/20)

1.167M

906M

886M

681M

611M

96M

91M

88M

61M

58M

458M

419M

258M 

161M

157M

295M

183M

124M

113M

110M

2.979M
VISUALITZACIONS

(Facebook, Instagram,  
Twitter i Youtube)
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L’aposta per la innovació i per 
la cerca de nous canals i for-
mats digitals que permetin 
connectar amb noves audièn-
cies i apropar el Club i els seus 
valors als fans de tot el món 
és una de les característiques 
que defineixen el FC Barce-
lona. Una aposta que durant 
aquesta última temporada ha 
rebut un nou reconeixement 
a la Xina als premis Red Card 
2020, organitzats per Mail-
man, la prestigiosa consultora 
especialitzada en els àmbits 
del màrqueting i l’esport, que 
han distingit l’entitat blaugra-
na com el millor club online al 
país asiàtic on a mitjans del 
2020 comptava amb 11.4 mili-
ons de seguidors.

EL ‘BOOM’  
DE TIK TOK

La web i app oficials del Barça han seguit evolucionant dins l’estratègia 
digital del Club, enfocada en atraure els socis i aficionats no només amb 
continguts, sinó també amb experiències i participació, especialment al 
voltant dels partits del primer equip. Així, s’ha reforçat la interactivitat amb 
iniciatives com el Guess the score, per endevinar el resultat dels partits del 
primer equip, Rate the game, per valorar l’actuació de l’equip o Culers Wall 
,per poder opinar sobre aspectes diversos al voltant del Club. Totes aques-
tes iniciatives i d’altres que arribaran en els propers mesos, formen part de 
la proposta de valor de la versió gratuïta del programa Culers.

NOVES EXPERIÈNCIES DE 
PARTICIPACIÓ A LA WEB I APP

Ha estat, sens dubte, la xarxa social que més ha 
crescut entre el públic jove durant aquesta tempo-
rada. I el Barça, que va obrir un perfil oficial al ju-
liol del 2019, s’ha situat, en menys de 12 mesos, en 
una posició capdavantera en comparació amb la 
resta de clubs esportius. La presència del Barça ha 
estat aclaparadora. En menys d’un any en aquest 
canal, cap club esportiu supera les xifres del club 
blaugrana, que ha sumat 38.5 milions de likes. 
Fins al 30 de juny del 2020, es van publicar 234 
vídeos, que van acumular 397 milions de repro-
duccions en aquesta plataforma de vídeos curts. 

Pel que fa a la xifra de seguidors, el Barça ocu-
pa també la primera posició, amb 4,5 milions de 
followers de data 30 de juny del 2020. Per darrere, 
el Reial Madrid, just per sobre dels 3 milions, i el Li-
verpool amb 2,5. El format de Tik Tok, que ha viscut 
un creixement espectacular durant la Covid-19, ha 
encaixat a la perfecció amb l’estratègia de contin-
guts del Barça, que durant els mesos de confina-
ment va engegar un seguit de reptes d’habilitat que 
van tenir una gran acceptació entre els usuaris.

RECONEIXEMENT 
A LA XINA

En aquesta línia, al llarg del 2020 
s’està registrant un avenç gene-
ralitzat a les plataformes Weibo, 
WeChat i Toutiao, tot i que el crei-
xement més marcat s’experimen-
ta al canal Douyin. Amb 200.000 
likes de mitjana per vídeo publi-
cat, el Barça s’ha posicionat com 
el club de futbol amb el creixe-
ment més ràpid entre totes les 
entitats esportives amb presència 
en aquesta xarxa social.
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#PlayToColor
Basant-se en el concepte creat la temporada anterior, WeColorFootball, on es volia explicar l’estil de joc culer basat en el 
futbol ofensiu i de possessió, la temporada 2019-20 va evolucionar sensiblement cap a PlayToColor. Aquest retoc concep-
tual vol continuar parlant d’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. I a 
diferència del concepte anterior, el PlayToColor vol tenir un to més inspirador i donar un missatge d’intentar gaudir es faci 
el que es faci, no buscar només l’objectiu final sinó gaudir del “com” més enllà del “que”.

La campanya continua tenint un territori d’aquarel·les i pinzellades que permet ràpidament identificar el camp artístic del 
futbol on la passada és el pinzell, els jugadors són els artistes, el Camp Nou és el llenç i l’estil de joc és el color.  

Sota aquest paraigua PlayToColor es va llançar una campanya de Ticketing, fitxatges, el Clàssic i la majoria de peces rela-
cionades amb el primer equip de futbol.

Dia de la Dona
Seguint la iniciativa de la temporada passada, el Club aprofita el Dia Internacional de la Dona per impulsar una campanya 
d’igualtat de gènere. La temporada 2018-19 es va centrar més en l’àmbit futbolístic amb la campanya We are Footballers i 
aquesta campanya 2019-20 va evolucionar cap a una incidència més enllà del futbol, en la societat en general sota el con-
cepte És el nostre moment, que s’utilitza per al primer equip femení durant tota la temporada.
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Gamper Fest
A la temporada 2019-20 es va fer un reposicionament de la 
Festa del Gamper buscant un nou enfocament cap a l’en-
treteniment familiar més enllà del partit del futbol, especi-
alment aprofitant l’eix musical. Es va redefinir el producte 
d’entreteniment ampliant i millorant l’oferta musical amb un 
gran escenari i concerts de renom i es va redefinir la campa-
nya per arribar a un nou target local més familiar.

Campiones Barça Femení 
El Club va voler celebrar el títol de Lliga de l’equip femení 
fent un homenatge als “veritables” campions de la tempo-
rada, els que van lluitar de valent contra el rival més perillós 
de tots, el coronavirus. D’aquesta manera, la creativitat in-
tenta representar col·lectius molt sensibles com la gent gran 
i els nens, o símbols que tots identifiquem d’aquest període 
com la gent als balcons o les mascaretes. El concepte de la 
campanya també és un reflex d’aquest esperit: “Vèncer és 
no donar-se per vençuts”.

Any d’or de Messi
Les xifres de Messi continuen fent més gran la llegenda 
blaugrana. Aquesta temporada des del Club s’ha volgut po-
sar en valor la figura del crac argentí amb una peça audiovi-
sual per a les xarxes i el hashtag #6OAT per la sisena Pilota 
d’Or i amb una campanya als mitjans per celebrar també la 
Bota d’Or. En ambdues campanyes s’ha fet el paral·lelisme 
amb el simbolisme de la figura de la cabra al món del futbol, 
que representa el millor futbolista de tots els temps.

‘El Barça ja batega al Baix’ 
Una de les grans fites de la temporada va ser la inaugura-
ció i l’estrena del Barça Femení i el Barça B a l’Estadi Johan 
Cruyff. Amb l’objectiu de crear un vincle emocional especi-
alment amb tota la gent del Baix Llobregat, es va crear la 
campanya 360ª sota el concepte El Barça ja batega al Baix, 
agafant la metàfora del batec com a simbolisme del primer 
senyal de la vida. El Club va dur a terme a principi de tem-
porada una campanya transversal amb peça audiovisual, 
cunya de ràdio, exterior, mitjans impresos i digitals. La peça 
audiovisual va incloure la creació d’una cançó de benvingu-
da del Barça al Baix Llobregat per part d’Arnau Griso que, a 
més de ser l’eix de la campanya, ha sonat al camp abans de 
començar els partits d’aquesta temporada.
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CAMPANYES DE BÀSQUET

‘Sent el Palau, sent el bàsquet!’
Per a la temporada 2019-20, el Club va llançar una nova 
campanya de Ticketing sota el concepte Sent el Palau, que 
es va continuar derivant a cada esport professional (bàsquet, 
futbol sala, hoquei i handbol). L’objectiu principal de la cam-
panya va ser posar en valor l’espectacle, el xou i la intensitat 
que es viuen a cada partit al Palau, a més de potenciar la 
venda d’entrades i l’assistència.

Barça Rookies
Durant la temporada 2019-20, el programa Barça Rookies va 
atraure més de 7.000 nens i nenes al Palau Blaugrana. L’ob-
jectiu del programa és promoure el bàsquet entre els més 
petits 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, dur a ter-
me activitats molt divertides durant els partits, tenir autò-
grafs dels seus ídols, entre d’altres. El programa disposa del 
web <fcbrookies.cat>, amb continguts actualitzats partit a 
partit, promocions exclusives, informació dels jugadors...

‘Sent el bàsquet, sent el retorn’
Després de l’aturada per la Covid-19, la Lliga Endesa va tor-
nar amb un format excepcional de play-off celebrat a la ciu-
tat de València. El Club va llançar una campanya per acom-
panyar l’equip i involucrar els aficionats culers. La campanya 
de comunicació es va dirigir a les xarxes socials del Club, 
sobretot a la plataforma Instagram.

‘Nikola Mirotic, benvingut al Palau’
El Barça de bàsquet va llançar una campanya per anunciar el 
fitxatge de l’exjugador de l’NBA Nikola Mirotic. L’objectiu del 
Club va ser donar visibilitat i protagonisme al que va ser el fit-
xatge de l’estiu i pedra angular del nou projecte. Mirotic va ser 
presentat al Palau Blaugrana, amb una forta presència de mit-
jans tant locals com internacionals, a més de l’assistència dels 
nens i nenes de la Masia i representants institucionals del Club. 
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Promocions al Palau
Durant la temporada 2019-20, el Club va fer diverses cam-
panyes i promocions amb l’objectiu d’incentivar l’assistència 
al Palau Blaugrana. Algunes de les propostes es van materi-
alitzar en lots d’entrades de bàsquet que permeten als socis 
i seguidors obtenir un gran descompte en el preu de l’en-
trada. Aquesta iniciativa va tenir una gran acollida entre el 
públic, sobretot el pack All In Euroleague, amb més de 850 
packs venuts. A més, es van fer promocions específiques per 
Nadal, el dia del pare i el Black Friday.

Star&VIP Pass Palau
Aquesta temporada el Club va estrenar un nou producte 
comercial al Palau Blaugrana. Es tracta de l’Star&VIP Pass, 
una modalitat de Ticketing que dona accés i tractament VIP 
al Palau, acompanyat d’un càtering. Els aficionats poden 
sentir la proximitat dels jugadors abans d’entrar al vestidor, 
fer-se fotos amb ells, signar autògrafs... Aquest nou produc-
te va tenir una gran rebuda per part dels socis i aficionats i 
ha complert l’objectiu comercial que el Club havia plantejat, 
obtenint la màxima ocupació en la majoria de partits.

Campanyes especials 
Per a la Copa del Rei de bàsquet, disputada al Palacio de De-
portes José María Martín Carpena (Màlaga), el Club va llan-
çar una campanya per donar visibilitat i notorietat al Barça 
en aquesta competició. El contingut es va distribuir majorità-
riament a través de les xarxes socials pròpies, amb una gran 
interacció per part dels seguidors i seguidores.

‘Play-off express’ futsal
També per l’aturada per la Covid-19, la Lliga de futbol sala 
va tornar a posar-se en marxa amb un format de play-off 
express, celebrat a Màlaga. El Club va preparar una campa-
nya potent distribuïda també per les xarxes socials del fut-
sal, sobretot a Instagram, on compten amb més d’1,2 milions 
de seguidors.

Entrenament de portes obertes del futsal
El Barça de futbol sala va organitzar un entrenament de 
portes obertes al Palau Blaugrana perquè els seguidors i se-
guidores gaudissin d’una jornada lúdica i festiva. La impli-
cació dels jugadors permet que l’experiència, les activitats, 
els premis, el xou i tot el que passa sigui possible. Es van 
convidar diverses entitats socials, nens de la Masia i clubs 
esportius de futbol sala de Barcelona.
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El passat 9 de setembre del 2019, uns dies abans que el Museu del Club complís els 35 anys d’existència des que va ser inau-
gurat el 24 de setembre del 1984, el Museu del FC Barcelona va rebre el visitant 35 milions.
Max Adriano Rivera, aficionat al futbol i seguidor del FC Barcelona, es va convertir en el visitant 35 milions gràcies al Robot 
Pol, un projecte d’innovació social conjunt entre la Fundació Barça i la Fundació Éric Abidal, que permet oferir a nens i nenes 
que estan ingressats en un hospital l’oportunitat de gaudir d’una inoblidable experiència i visitar, a través de les càmeres i 
pantalles del robot, els diferents espais del Museu i l’Estadi.

El 12 de març del 2020, el Museu del FC Barcelona, avançant-se a la majoria de destinacions turístiques de la ciutat, i 
pensant sempre en la seguretat de visitants i treballadors, va tancar les seves portes al públic a causa de la pandèmia de la 
Covid-19, el virus que ha paralitzat el món.  Tres mesos després, el 12 de maig, va tornar a obrir les portes al públic amb totes 
les garanties d’higiene i seguretat per a tothom amb un recorregut inicial més reduït de l’habitual, amb la primera i segona 
planta del Museu i la visió panoràmica del camp des de la segona graderia de l’Estadi. Aquesta reobertura es va adaptar a 
les noves necessitats de seguretat, amb aforament limitat, distància social i higiene requerides per les autoritats mèdiques.

35 ANYS D’HISTÒRIA I JA SE SUPEREN ELS 35 MILIONS DE VISITANTS
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Espai Fer
El dibuixant Josep Antoni Fernández, Fer, va signar un conve-
ni amb el FC Barcelona, pel qual aquest reconegut humorista 
gràfic cedeix de manera definitiva al FC Barcelona els seus 
dibuixos i vinyetes vinculats al Barça. A l’acte de signatura hi 
va assistir Teresa Basilio, delegada de Cultura del FC Barce-
lona. Gràcies a aquest acord, el dibuixant va lliurar al Club al 
voltant de 500 dibuixos, així com tots els drets d’explotació 
relatius a aquestes obres, incloent-hi el dret de reproducció, 
distribució i comunicació pública.

Emmarcat també dins d’aquest acord de cessió, el Museu 
del Barça compta amb una exposició temporal que dedica al 
dibuixant Fer, on es poden veure diversos originals de l’au-
tor, alhora que dues grans pantalles mostren als visitants les 
prop de 500 il·lustracions de temàtica blaugrana signades 
per Fer que han estat donades al Club. 

Aprofitant aquest acte Fer va lliurar al president Josep Ma-
ria Bartomeu un cartell que va crear especialment en com-
memoració del 120è aniversari del FC Barcelona.

Espai Messi
El millor jugador del món té el seu espai al Museu i aquesta 
temporada 2019-20 va veure  ampliada la seva impecable 
trajectòria sumant una Pilota d’Or, la sisena de la seva car-
rera, una Bota d’Or, també la sisena de la seva carrera, i el 
premi The Best, guardó atorgat per la FIFA al millor futbolista 
de l’any. Aquests tres guardons es poden gaudir a l’espai que 
el crac blaugrana té al Museu. 

Durant la temporada 2019-20 el Museu va col·laborar amb l’Agrupació de Jugadors del FC Barcelona cedint material històric 
en dos tallers organitzats per l’Agrupació: Tallers de reminiscència de malalts d’Alzheimer i Tallers de reminiscència a resi-
dències de Barcelona i Badalona.

El Museu també va col·laborar amb prop de 100 objectes relacionats amb els Barça Legends, en una exposició temporal itine-
rant que va recórrer gran part del continent americà amb països com els Estats Units, Mèxic, Guatemala, el Salvador, Hondures, 
Nicaragua, Colòmbia, l’Equador, l’Argentina, el Perú i el Paraguai.

COL·LABORACIONS
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Presentació del llibre sobre la Sagi al Liceu 
El llibre Ana María Martínez Sagi. La voz sola, una antologia 
poètica i periodística de l’obra de l´escriptor Juan Manuel de 
Prada sobre qui va ser la primera directiva de la història del 
FC Barcelona, es va presentar al Saló dels Miralls del Gran Te-
atre del Liceu. L’acte va comptar amb la presència de Maria 
Teixidor, secretària de la Junta Directiva del FC Barcelona i 
presidenta del Grup Edelmira Calvetó.

Promoció de Catalunya a Tòquio
La directiva Marta Plana va participar a Tòquio en un acte or-
ganitzat conjuntament pel Club, el Govern de la Generalitat i 
l’Ajuntament de Barcelona a Tòquio per presentar els atrac-
tius de Catalunya com a destinació per a les inversions japo-
neses. L’acte, celebrat sota el títol Barcelona Catalonia Talks. 
Business and Barça, va comptar amb la presència d’una tren-
tena d’alts directius d’empreses japoneses i de la consellera 
d’Empresa i Coneixement, Àngels Chacón, entre d’altres.

RELACIONS INTERNACIONALS I INSTITUCIONALS

ACTES INSTITUCIONALS
JULIOL 2019

Inauguració de l’estàtua en homenatge a Johan Cruyff
A l’inici  de la temporada es va celebrar a l’esplanada de tri-
buna del Camp Nou l’acte d’inauguració de l’estàtua en ho-
menatge a Johan Cruyff. La representació del Club en aquest 
acte va ser encapçalada pel president Josep Maria Bartomeu, 
que va estar acompanyat d’altres directius del Club. Per part 
de la família de l’exentrenador hi van participar Danny Cruyff, 
esposa de Cruyff, així com els seus fills Susila i Jordi. Tam-
bé van assistir-hi el president de la Generalitat de Catalunya, 
Quim Torra, i el cònsol honorari dels Països Baixos a Barcelo-
na, Dirk Kremer i un gran nombre d’exjugadors del Club com 
Carles Puyol, Sergi Barjuan i Chapi Ferrer, entre molts altres.

AGOST 2019

El futbol femení del Barça, en el Football Summit
La directiva Maria Teixidor, responsable del futbol femení, va 
participar a la cinquena edició de la International Frankfurt 
Football Summit, un fòrum internacional celebrat en aques-
ta ciutat alemanya per tractar el desenvolupament, analitzar 
les últimes tendències i els reptes de futur d’aquest esport. 

SETEMBRE 2019
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OCTUBRE 2019

Ofrena per la Diada
Un any més, el FC Barcelona va participar en l’ofrena floral 
al monument de Rafael Casanova. Una representació dels 
membres de la Junta Directiva, així com també dels equips 
esportius van ser presents en els actes commemoratius de la 
Diada de l’Onze de Setembre.

Homenatge a Kocsis
El directiu Pau Vilanova i el president de l’Agrupació Barça 
Jugadors Ramon Alfonseda van participar en nom del Club 
a Budapest en l’acte d’inauguració de l’estàtua a l’exjugador 
hongarès blaugrana Sándor Kocsis. L’acte va comptar, entre 
d’altres, amb l’assistència de Sándor i Alícia, fills de Kocsis. 

Suport a Pirineus-Barcelona 2030
El FC Barcelona va donar suport a la candidatura dels Jocs 
Olímpics d’Hivern Pirineus-Barcelona 2030. Organitzat per 
Sport Cultura Barcelona, l’acte va ser multitudinari i va tenir 
lloc a l’Auditori 1899, on es van reunir nombroses entitats i 
organismes culturals i esportius. El president del FC Barcelo-
na Josep Maria Bartomeu, que va exercir d’amfitrió, va oferir 
la col·laboració del Club envers els Jocs, va oferir el futur Pa-
lau de Gel i Palau Blaugrana i es va mostrar encantat d’oferir 
el Camp Nou com a escenari de la cerimònia inaugural o de 
cloenda.

Participació al Congrés Women Evolution 
La directiva i secretària de la Junta, Maria Teixidor i l’excapitana 
del Femení Laura Ràfols van participar en una xerrada a Sant 
Cugat del Vallès emmarcada dins la 6a edició del Congrés Wo-
men Evolution. En aquest esdeveniment la directiva va valorar 
l’impuls que aquesta Junta li ha donat al futbol femení mentre 
que l’exportera del Femení va parlar del que suposa passar de 
l’amateurisme al professionalisme com a jugadora de futbol.
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Homenatge al Liceu
Una delegació del FC Barcelona, encapçalada pel president 
Josep M. Bartomeu, va assistir a l´òpera Turandot amb motiu 
del 20è aniversari de la reobertura del Liceu. El FC Barcelona 
i el Gran Teatre del Liceu tenen un conveni de col·laboració 
des de fa anys.

Estrena de ‘Messi10’ 
La première de l’estrena mundial de l´espectacle Messi10, el 
xou del Cirque du Soleil sobre el crac argentí, va comptar amb 
la presència del jugador, dels integrants de la plantilla del pri-
mer equip i d´una representació de la Junta Directiva, encap-
çalada pel president Josep Maria Bartomeu.

Lliurament del Premi Aldo Rovira
Gerard Piqué va ser el guardonat de la desena edició del pre-
mi Aldo Rovira com a millor jugador de la temporada 2018/19, 
segons el veredicte d´un jurat format per periodistes i repre-
sentants dels mitjans de comunicació. El president Josep M. 
Bartomeu, i l´exdirectiu Josep Lluís Rovira, van ser el encarre-
gats d’entregar el guardó al jugador a les instal·lacions de la 
Ciutat Esportiva Joan Gamper.

RELACIONS INTERNACIONALS I INSTITUCIONALS

Esmorzar del Fòrum Europa 
El president Josep M. Bartomeu, acompanyat pel direc-
tor-executiu CEO, Òscar Grau, va participar en un esmorzar 
informatiu del Fòrum Europa-Tribuna Catalunya, juntament 
amb Camil Ros, secretari general d´UGT a Catalunya. Durant 
l´acte, el president va fer un repàs a l´actualitat i va voler po-
sar en valor les manifestacions pacífiques i cíviques i alhora 
va condemnar els episodis violents que havia patit Catalu-
nya dies abans.
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Trofeu Campions
A la XXXVI edició del Trofeu de Campions, gala organitzada 
per Mundo Deportivo per retre homenatge als clubs de Cata-
lunya i premiar els equips catalans que han estat campions o 
han aconseguit l’ascens de categoria, el FC Barcelona va ser 
un dels grans guanyadors amb un total de 16 premis. Van as-
sistir a l’acte el directiu Josep Ramon Vidal-Abarca, respon-
sable de les seccions d’hoquei patins i futbol sala, i Guillermo 
Amor, responsable de Relacions Institucionals i Esportives del 
primer equip de futbol, a més de diversos membres de la Co-
missió Esportiva.    

Òscar Grau, millor CEO de l’any
El CEO del FC Barcelona, Òscar Grau, va rebre el Premi El 
Economista al Millor CEO de l’Any per la seva tasca al Club 
després de ser elegit, al juny, com el millor gestor esportiu 
per l’Associació Catalana de Gestors Esportius en un acte en 
què es van lliurar els I Premis a l’Excel·lència Empresarial 
d’El Economista.

Presentació del llibre dels 120 anys 
Amb motiu del 120è aniversari, el Club va impulsar un llibre 
editat per l’editorial Skira. La publicació connecta el Barça que 
va néixer el 1899 i l’actual, que s’ha convertit en una de les 
millors entitats esportives del món. L’acte de presentació va 
comptar amb la participació del president Josep Maria Bar-
tomeu, el vicepresident tercer Jordi Moix, el directiu Emili 
Rousaud, el mànager de projectes internacionals de l’editorial 
Skira, Massimiliano Pagani, i l’exjugador Carles Rexach.

Presentació de ‘Matchday’ al Liceu
El Gran Teatre del Liceu de Barcelona va ser l’escenari d’aco-
llir la preestrena de Matchday, la sèrie documental del FC 
Barcelona que mostra el dia a dia dels futbolistes del primer 
equip des de dins. En representació del FC Barcelona hi va 
assistir el vicepresident tercer i responsable de l’Espai Bar-
ça Jordi Moix; el directiu responsable de l’Àrea Digital Dídac 
Lee; el CEO del Club Òscar Grau; la secretària de la Junta 
Maria Teixidor i els directius Javier Bordas, Josep Ramon Vi-
dal-Abarca, Pau Vilanova, Jordi Calsamiglia, Emili Rousaud, 
Oriol Tomàs i Marta Plana.

NOVEMBRE 2019
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DESEMBRE 2019

Gala de les Estrelles del Futbol Català 
A la Gala de les Estrelles del Futbol Català els blaugranes 
Gerard Piqué i Aitana Bonmatí van recollir els premis com 
els millors jugadors catalans de la temporada 2018/19. Altres 
premiats van ser Riqui Puig, com a Jugador amb més Projec-
ció, Alexia Putellas, com a màxima golejadora, i Dídac Plana, 
com a millor jugador de futbol sala. La delegació barcelonis-
ta va estar encapçalada pel president Josep M. Bartomeu i 
els directius Josep Ramon Vidal-Abarca, Maria Teixidor i Xa-
vier Vilajoana, a més del CEO del Club, Òscar Grau.

Presentat el llibre oficial de la Masia 
Coincidint amb el 40 aniversari de la Masia es va publicar 
el llibre La Masia escrit pel periodista Cristian Martín. L’ac-
te de presentació va comptar amb la presència de diversos 
directius, encapçalats per Xavier Vilajoana, responsable del 
futbol formatiu, i el jugador Carles Pérez. El president Barto-
meu també va rebre l’autor del llibre al seu despatx.

Homenatge a ‘La Sagi’ a Milà
Una delegació del FC Barcelona encapçalada per la secretà-
ria de la Junta Directiva i responsable del futbol femení, Ma-
ria Teixidor, acompanyada per la delegada de Cultura, Teresa 
Basilio, va presentar el documental La Sagi, una pionera del 
Barça en el decurs d’un acte que, sota el títol De la Sagi al 
auge del Fútbol Femenino, es va celebrar a la seu de l’Insti-
tuto Cervantes de Milà.  Anna Maria Martínez Sagi va ser la 
primera dona directiva de la història del Club.

GENER 2020

Festa de l´Esport Català
El FC Barcelona va ser premiat amb dos guardons a la 23a 
Festa de l´Esport Català organitzada per Federacions Espor-
tives de Catalunya (UFEC) i del diari SPORT que es va cele-
brar al CaixaForum de Barcelona. Els premis van ser per a 
Jordi Alba, com a millor esportista masculí de l´any 2019, i 
Carles Puyol a la categoria d´esportista llegendari. La dele-
gació blaugrana va estar formada pel president Josep M. 
Bartomeu, el vicepresident primer Jordi Cardoner, el directiu 
Emili Rousaud i el director-executiu CEO, Òscar Grau.
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Gala de Mundo Deportivo tenyida de blaugrana
El FC Barcelona va ser reconegut en la 72a edició de la Gran 
Gala de Mundo Deportivo. La jugadora del Barça Femení 
Jennifer Hermoso va ser escollida Millor Esportista de l’Any 
en categoria femenina, Leo Messi va ser designat com a 
MVP de la Lliga i De Jong va rebre el Trofeu Extraordinari. 
També van ser premiats la Masia i els jugadors Mirotic, Cla-
ver, Ribas i Oriola.

FEBRER 2020

Esmorzar amb Foment del Treball          
El president Josep M. Bartomeu va participar a l´esmorzar 
organitzat per Foment del Treball en què es va presentar 
l´informe de la consultora PriceWaterhouseCoopers (PwC) 
sobre l’impacte econòmic del club blaugrana la temporada 
2018-19.  Segons aquest estudi, el Club es consolida com un 
dels agents transversals i dinamitzadors amb impacte dife-
rencial en multitud de sectors, com el turisme, l’hostaleria, 
el transport o els mitjans de comunicació, i contribueix de 
manera molt important a la riquesa econòmica de la ciutat 
de Barcelona.

Col·loqui  del Foro Barcelona Capital  
El president Josep M. Bartomeu va participar en un col·loqui 
del Foro Barcelona Capital, organitzat pel Círculo Ecuestre. 
Durant l´exposició, el màxim mandatari blaugrana va repas-
sar l’actualitat blaugrana.

Conferència de Dídac a Lee a Amsterdam
El directiu responsable de l’Àrea Digital Dídac Lee va parti-
cipar en el prestigiós congrés ISE 2020 a Amsterdam, on va 
explicar la nova estratègia digital del Club, que es basa en 
una nova manera de relacionar-se amb els fans d’arreu del 
món, i on va posar el focus en com els productes i serveis 
que s’estan desenvolupant en aquest àmbit permetran viure 
una transformació en l’experiència del fan a l’Estadi, que in-
tegrarà el món digital i el físic. 
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Visites de personalitats 
Per les instal·lacions del Club i la Llotja President Suñol van 
passar aquesta temporada diferents delegacions i perso-
nalitats del món polític, social i cultural de renom inter-
nacional. Cal destacar la visita del reconegut actor Simon 
Baker. Aquesta temporada també han passat per l´espai 
noble del Camp Nou noms de prestigi com el tenor Jorge 
de León, els esportistes Pau Gasol, Juan Martín del Potro, 
Jack Miller i Marc Márquez, la cantant Ana Torroja, l’actriu 
Blanca Portillo, el compositor Ramon Mirabet i el Mago 
Pop, entre d’altres.

Concert d’orgue a la Basílica de la Mercè
Una àmplia representació del col·lectiu de senadors del FC 
Barcelona, amb els seus respectius acompanyants, van po-
der assistir al concert d’orgue que es va celebrar a la basílica 
de la Mercè de Barcelona a càrrec d’Hèctor París i Casadellà, 
organista titular de la basílica. Al concert també hi va assistir 
una representació del Club, formada pel vicepresident insti-
tucional, Emili Rousaud, la secretària de la Junta Directiva, 
Maria Teixidor, i la delegada de Cultura del FC Barcelona, Te-
resa Basilio.

Xerrada a la London Business School
El president Josep Maria Bartomeu va participar a través 
de videoconferència en un cicle de sessions organitzades 
per la London Business School i va explicar l’actual impacte 
social i econòmic del FC Barcelona arreu del món. El presi-
dent barcelonista es va centrar en la part més econòmica 
del paper de l’esport en l’extraordinària situació que s’està 
vivint a causa de la Covid-19 i va fer un repàs d’alguns dels 
pilars clau que formen l’estratègia actual del Club.

MAIG 2020
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SIGNATURA DE CONVENIS

Conveni amb Barcelona Global
El FC Barcelona i Barcelona Global van signar un conveni 
de col·laboració per treballar de manera conjunta en pro-
jectes que contribueixin des del sector privat a enfortir el 
posicionament de la ciutat de Barcelona en l´escenari de 
competitivitat global. L´acte de la signatura va ser presi-
dit pel president Josep M. Bartomeu, acompanyat pel CEO 
del Club, Òscar Grau. Per part de Barcelona Global, va as-
sistir-hi el seu president, Pau Guardans, i el CEO, Mateu 
Hernández.

Conveni amb el Teatre Nacional de Catalunya
El FC Barcelona i el Teatre Nacional de Catalunya van establir un conveni gràcies al qual els residents de la Masia podran 
veure algunes de les obres programades d’aquest teatre per a la temporada 2019/20. Aquesta iniciativa del Club i el TNC té 
l’objectiu de fomentar la cultura teatral entre els residents de la Masia. L´acte de signatura va tenir lloc al Teatre Nacional 
de Catalunya i va estar encapçalat pel president Josep M. Bartomeu, que va estar acompanyar per la delegada de Cultura, 
Teresa Basilio, i el director executiu-CEO, Òscar Grau.

Conveni amb el dibuixant FER
El president Josep Maria Bartomeu i el dibuixant Josep An-
toni Fernández, Fer, van signar un conveni pel qual aquest 
reconegut humorista gràfic cedeix de manera definitiva al 
Club els seus dibuixos i vinyetes vinculats al Barça. A l’acte 
de signatura també hi va assistir Teresa Basilio, delegada de 
Cultura del FC Barcelona. Gràcies a aquest acord, el dibui-
xant lliura al voltant de 500 dibuixos, així com tots els drets 
d’explotació relatius a aquestes obres, incloent-hi el dret de 
reproducció, distribució i comunicació pública.
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COMISSIONS

Comissió de Disciplina
Directiu responsable: Jordi Calsamiglia (*fins 9/04/2020)

Salvador Bartolomé Codina (baixa 21/10/2019)
Josep Maria Mir Padullés
Marta Simorra Oliver
Alejandro Tintoré Espuny
Sònia Cano i Fernández

Comissió Econòmica Estratègica
Directiu responsable: Jordi Moix

Carles Tusquets i Trías de Bes .. President Comissió Econòmica i
Estratègica
Joan Lluis Garcia i Jobal
Miquel Lladó i Casadevall
Joan Ramon Ramos i Raich
Josep Maria Xercavins i Lluch

Comissió de Control i Transparència
Directiu responsable:  Joan Bladé

Ramon Esteve Castellar
Antonio Argandoña Rámiz
Joan Camprubí Montal
Josep Oriol Laporte Roselló
Ramon Palou Godall

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: Jordi Argemí

Joan Balcells i Secall
Salvador Canals Canari (*Defunció 01/05/20) 
Lluís Duocastella Codina
Xavier López Sautés
Jordi Pascual Jornet
Eugeni Serrano Gispert 

Comissió Esportiva Secció Hoquei Patins
Directiu responsable: Josep Ramon Vidal-Abarca

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

Comissió Esportiva Secció Futbol Sala
Directiu responsable: Josep Ramon Vidal-Abarca

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

Comissió Esportiva Seccions Amateurs
Directiu responsable: Jaume Carreter

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
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

Comissió Esportiva Futbol (Coordinadors)
Directiu responsable: Xavier Vilajoana

Joan Carles Hernández i Fernández
Ernest Llirinós i Oliva
Ramon Massons i Llobet
Eduard Pascual i Casas

Comissió Esportiva FC Barcelona Femení A
Directiu responsable: Xavier Vilajoana

Juan Ramon Ramos i Raich..... Coordinador Futbol Femení A
Xavier Rieiro i Fulquet 
Borja Rovira i Pardo
Fernando Uriz i Fina 

Comissió Esportiva FC Barcelona B
Directiu responsable: Xavier Vilajoana 

Jordi Bellmunt Fernández
Josep Contreras Arjona
Enric Crous Millet
Josep Maria Garcia Maranges
Josep Maria Huguet Ramia
Jordi Perelló i Menasanch

Comissió Esportiva Juvenil A
Directiu responsable: Xavier Vilajoana

Jordi Viader i Martí
Josep Castellà i Deu
Lluís Corretja i Buyé
Jordi Costa i Padrós
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Comissió Esportiva Futbol
Directiu responsable: Xavier Vilajoana

José Luis Alcón i Andrés ...................................Comissió Esportiva de Futbol Formatiu Amateur - Aleví A
Eduardo Aragonés i Gómez ...........................Comissió Esportiva de Futbol Formatiu Amateur - Aleví B
Ricardo Bedmar Vilaregut ..............................Comissió Esportiva de Futbol Formatiu Amateur - Benjamí D 
(* baixa 21/10/19)
Josep Cortés i Queralt .......................................Comissió Esportiva de Futbol - Juvenil B (* defunció 30/05/20)
Antonio Castillo i Barba ....................................Comissió Esportiva de Futbol Formatiu Amateur - Cadet B
Jordi Claramunt i García ..................................Comissió Esportiva de Futbol Formatiu Amateur - Infantil A
Emili Coll i Güixens .............................................Comissió Esportiva de Futbol - Juvenil B
Josep Corderas i Vila .........................................Comissió Esportiva de Futbol Formatiu Amateur - Aleví D
Xavier Cusiné i Català ........................................Comissió Esportiva de Futbol - Benjamí D
Martí Dalmases i Planas ..................................Comissió Esportiva de Futbol Formatiu Amateur - Aleví B
Daniel Francisco Díaz i Castellano ..............Comissió Esportiva de Futbol Femení - Infantil C
Miquel Espert i López ........................................Comissió Esportiva de Futbol Formatiu Amateur - Benjamí A
Enric Estorch i Pradell .......................................Comissió Esportiva de Futbol Formatiu Amateur - Benjamí A
Joan Fabregà i Viader .......................................Comissió Esportiva de Futbol Formatiu Amateur - Cadet B
Tomás Fernández i Senoseain ......................Comissió Esportiva de Futbol Formatiu Amateur - Prebenjamí
Joan Font i Fortuny .............................................Comissió Esportiva de Futbol Formatiu Amateur - Cadet A
Simón Franch i Dalmau....................................Comissió Esportiva de Futbol Formatiu Amateur - Aleví A
Julià Freixas i Depares ......................................Comissió Esportiva de Futbol Femení Aleví E
Joaquim Gabarró i Guixé .................................Comissió Esportiva de Futbol Formatiu Amateur - Aleví C
Júlia Gallel i Moragues .....................................Comissió Esportiva de Futbol Femení Aleví F
Belén Gaytán de Ayala i Muruzabal ...........Comissió Esportiva de Futbol Femení Aleví E
Irina Godó i Badia ...............................................Comissió Esportiva de Futbol Femení Aleví F
Laura Hortelano i Valderrama ......................Comissió Esportiva de Futbol Femení Juvenil 
Antoni Iruela i Segovia  .....................................Comissió Esportiva de Futbol Formatiu Amateur - Aleví C
Myrddin Jacobs....................................................Comissió Esportiva de Futbol Femení B 
Josep Maria Jovells i Forns .............................Comissió Esportiva de Futbol Formatiu Amateur - Benjamí B
Ramón Jovells i Forns .......................................Comissió Esportiva de Futbol Formatiu Amateur - Benjamí B
Javier Carlos Martí i Bonilla ............................Comissió Esportiva de Futbol Formatiu Amateur - Benjamí D
Xavier Masgrau i González  ............................Comissió Esportiva de Futbol Femení B - Coordinador 
Josep Milián i Olivé.............................................Comissió Esportiva de Futbol Formatiu Amateur - Infantil A
Anna Molluna i Archs ........................................Comissió Esportiva de Futbol Femení Juvenil - Coordinadora
Albert Montull i González ................................Comissió Esportiva de Futbol Formatiu Amateur - Aleví C
Constantí Muñoz i Bruach ..............................Comissió Esportiva de Futbol Formatiu Amateur - Cadet A
Enric Navarro i Pla...............................................Comissió Esportiva de Futbol Femení Aleví F - Coordinador
Blas Parra i Murillo..............................................Comissió Esportiva de Futbol Femení Infantil C 
Ferran Pasanau i Moret ....................................Comissió Esportiva de Futbol Femení B
Pere Pastor i Fábregas ......................................Comissió Esportiva de Futbol Formatiu Amateur - Prebenjamí
Marc Jordi Pelejà i Vicente ..............................Comissió Esportiva de Futbol Femení Aleví E
Joan Perelló i Soler .............................................Comissió Esportiva de Futbol Formatiu Amateur - Aleví D
Eider Pérez de Caballero i Valenzuela ......Comissió Esportiva de Futbol Femení Infantil C - Coordinadora
Josep Pla i Molins ...............................................Comissió Esportiva de Futbol Formatiu Amateur - Infantil A
Joan Prat i Oller ....................................................Comissió Esportiva de Futbol Formatiu - Delegat Territorial Vallès
Enric Prats i Solé ..................................................Comissió Esportiva de Futbol Formatiu Amateur -Cadet A
Susana Puell i Navarro .....................................Comissió Esportiva de Futbol Formatiu - Juvenil B
Josep Manel Pueyo i Arcas .............................Comissió Esportiva de Futbol Formatiu Amateur - Infantil B
Albert Pujol i Casadevall ..................................Comissió Esportiva de Futbol - Delegat Territorial Girona
Pere Andreu Ramos i González ....................Comissió Esportiva de Futbol - Delegat Territorial Lleida
Antonio Redondo i Camacho ........................Comissió Esportiva de Futbol Formatiu Amateur - Infantil B
Enric Ricart i García ............................................Comissió Esportiva de Futbol Formatiu Amateur - Benjamí C
Laura Ros i Ferrer ................................................Comissió Esportiva de Futbol Femení B
Manuel Serrano i Fuentes ...............................Comissió Esportiva de Futbol Formatiu Amateur - Infantil B
Alicia Teresa Soler i Viala ..................................Comissió Esportiva de Futbol Femení Juvenil 
Josep Lluís Soria i Romea ...............................Comissió Esportiva de Futbol Formatiu Amateur - Benjamí C
Tomàs Termens i Navarro ................................Comissió Esportiva de Futbol Formatiu Amateur - Aleví B
Amadeo Vilaró i Michavila ..............................Comissió Esportiva de Futbol - Delegat Territorial Terres de l´Ebre
Oriol Vilàs i Masó .................................................Comissió Esportiva de Futbol Formatiu Amateur - Aleví D
Jordi  Vilarrasa i Sans ........................................Comissió Esportiva de Futbol Formatiu Amateur -Cadet B
Miquel Vivas i Giménez ....................................Comissió Esportiva de Futbol Formatiu Amateur - Aleví A
Sebastián Miguel Zaragoza i Garriga.........Comissió Esportiva de Futbol - Delegat Territorial Tarragona

Comissió Social
Directiu responsable: Jordi Cardoner

Josep Maria Barnils i Aguilera..... Directiu en Cap de la Comissió Social
Daniel Sala i Peix....................................Directiu de la Comissió Social
responsable de Penyes
Santi Casas i Bedós
Santi de Cruylles i Arraut
Oscar Ferreon i Mestre
Ferran Hernández i Moya
Roser Tiana i Leoz

Comissió de Penyes
Directiu responsable: Jordi Cardoner

Cerni Areny i Aguilar
Jordi Pitarch i Antiga
Xavier Ilincheta i Ferrer
Elvira Pou i Chifoni
Griselda Soteras i Bergada
Manel Torrentallé i Cairó

Síndic del Soci / de la Sòcia
Joan Manuel Trayter i Jiménez

Síndic de les Penyes
Ramon Térmens i Navarro
Jordi Abellán Martín..........................Adjunt

Relacions amb la UEFA
Amador Bernabéu i Bosch

Assessors Junta Directiva FC Barcelona
Miguel Luis Bernardo Bianquetti
Josep Maria Fusté i Blanch
Carles Rexach i Cerdà
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El FC Barcelona vol fer arribar el seu con-
dol als familiars i amics de tots els socis 
difunts, així com a altres personalitats 
destacades del món del barcelonisme, 
com els exdirectius del Club Xavier Amat, 
Joan Antoni Audet i Francesc Catot; els ex-
jugadors de futbol Joaquim Borràs, Josep 
Maria Domènech, Baldiri Alavedra i Anto-
ni Ruiz; l’exentrenador de futbol Radomir 
Antic; l’exjugador de bàsquet Cándido 
Chicho Sibilio, l’exjugador i exentrenador 
de bàsquet Vicente Sanjuan; l’exjugador i 
exentrenador d’handbol Lluís Miracle; el 
membre de la Comissió Esportiva d’hand-
bol i exdelegat de la secció d’handbol, 
Salvador Canals; l’exjugador d’hoquei pa-
tins, Francisco Valsecchi; l’exatleta Fran-
cisco Aritmendi i els empleats del Club 
Ricard Navarro i Esther Gómez.

Xavier Amat

Joaquim Borràs

Radomir Antic

Cándido ‘Chicho’ Sibilio

Vicente Sanjuan

Lluís Miracle

Salvador Canals

Francisco Valsecchi

Francisco Aritmendi

DEFUNCIONS

SEMPRE EN EL RECORD

Ricard Navarro

Esther Gómez
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EL BARÇA, PRESENT ALS MITJANS DE TOT EL MÓN

Una temporada més, el Barça i la seva activitat tant esportiva 
com corporativa van despertar l’interès dels mitjans de co-
municació d’arreu del món. Com ja és habitual, molts perio-
distes van seguir el dia a dia del primer equip de futbol, així 
com de la resta d’equips professionals i amateurs del Club. 

També es va fer una gran cobertura de tota aquella infor-
mació relacionada amb l’àmbit econòmic, institucional, so-
cial i cultural de l’Entitat com van ser, entre altres actes, la 
inauguració de l’Estadi Johan Cruyff, de la Barça Store Cana-
letes, de les instal·lacions de Barça Studios o la presentació 
de l’estratègia digital del Club. 

La temporada 2019/20, però, va estar marcada per la pan-
dèmia provocada per la Covid-19. A nivell institucional, l’ac-
tivitat del Club es va veure aturada fins ben entrat el mes de 
juny coincidint amb la desescalada de la població. Pel que 
fa a l’activitat esportiva, moltes competicions es van aturar, 
mentre que la majoria es van cancel·lar. Aquesta situació va 
fer que el nombre de mitjans acreditats per als partits del 
primer equip al Camp Nou baixessin molt respecte a tem-
porades anteriors. El partit amb més periodistes acreditats 
va ser, un any més, el Clàssic de Lliga contra el Reial Madrid. 
Un partit que també es va ajornar de l’octubre al desembre 
i que va aplegar 853 professionals dels mitjans de comuni-
cació.

La Covid-19 va alterar el dia a dia de tots plegats però al-
hora va permetre a l’Entitat innovar en matèria de comu-
nicació. Un exemple són les rodes de premsa telemàtiques 
que es van fer coincidint amb la represa de LaLiga. Concre-
tament, es van organitzar 20 compareixences pre i postpar-
tit a les quals es van acreditar més de 500 periodistes.
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BARÇA TV: TEMPORADA D’EXCEPCIONALITAT 
ALS NOUS ESTUDIS DE SANT JUST

COMUNICACIÓ

La temporada 2019/20 va estar marcada per l’excepcio-
nalitat de la Covid-19 també a la televisió oficial del Club. 
Aquest curs, però, va començar amb excel·lents notícies, i 
és que Barça TV encetava, coincidint amb la 54a edició del 
Trofeu Joan Gamper, una nova etapa: des de l’estiu del 2019 
emet en alta definició HD i està disponible en el paquet 
bàsic de les principals plataformes digitals per poder tenir 
una difusió més gran a l’estat espanyol. A banda, també 
es pot veure una renovació total de la identitat gràfica del 
canal, juntament amb la creació de nous continguts. Tot el 
conjunt d’innovacions es desenvolupen a les noves instal-
lacions de Barça Studios. Un espai de més 2.000 m2 a Sant 
Just Desvern, que inclou nous platós i equipaments d’últi-
ma generació.

Del setembre al març, els tres programes de referència en 
directe del canal han estat el magazín diari Hora B, el pro-
grama previ i posterior del dia dels compromisos del primer 
equip, i El Marcador i La tertúlia diària amb periodistes de 
diferents mitjans esportius. De dilluns a divendres -de 19.30 
a 20.15 h- l’Hora B és l’espai informatiu on es tracta tot allò 
que ha passat durant el dia amb especial interès en les evo-
lucions del primer equip i dels nostres equips professionals. 
El programa, presentat per Llorenç Tarrés, ha combinat la 
informació amb els reportatges més elaborats. 

Els dies de partit a Barça TV és dia d’El Marcador, progra-
ma previ i posterior als compromisos del primer equip. El 
programa inclou tota l’última hora de partit, les rodes de 
premsa i les reaccions, així com també les primeres imat-
ges del resum en el postpartit. Un dels programes més se-
guits també del canal la temporada 2019/20 va ser El Barça 
en joc, amb la narració dels partits del primer equip amb 
Jaume Marcet i l’analista i exjugador del Club Damià Abella. 

Un altre dels espais amb més protagonisme al canal és La 

tertúlia, que es fa de dilluns a divendres i també les nits de 
diumenge per tractar l’actualitat amb periodistes que se-
gueixen el dia a dia del primer equip.  

Quan la situació excepcional per la pandèmia del coro-
navirus va obligar a aturar les competicions esportives 
i l’activitat del Club, Barça TV es va adaptar a la situació i 
va apostar per recuperar reportatges i partits mítics en la 
història del Club. Per això, va emetre programació temàtica 
dedicant dies sencers al Dream Team, a Messi o a altres lle-
gendes del Club. Aquests dies temàtics van tenir una bona 
acollida i audiència entre els aficionats del Club, amb més 
d’1.400.000 espectadors per setmana, a principis del mes 
d’abril. La voluntat: fer companyia amb els continguts més 
culers de l’arxiu històric del canal. 

El canal va tornar a la normalitat amb la represa dels en-
trenaments i els partits de Lliga. Amb els butlletins informa-
tius diaris, les rodes de premsa en directe i El Marcador i la 
retransmissió dels partits, amb el programa El Barça en Joc.

Barça TV va entrevistar els principals protagonistes de 
l’actualitat blaugrana. Així, a principis de temporada va fer 
una entrevista a Josep Maria Bartomeu a les instal·lacions 
de Barça Studios, moderada per la periodista Laura Apari-
cio, amb els directors dels tres diaris esportius catalans. 

Durant el curs 2019/20 Barça TV va continuar oferint en 
directe els actes institucionals del Club i totes les comparei-
xences. Destaca, entre d’altres, l’emissió en directe de l’As-
semblea de Socis Compromissaris o el Congrés Mundial de 
Penyes.

Una altra de les grans fites de la temporada va ser poder 
oferir en directe els partits de la Champions femenina, els 
compromisos de la Primera Iberdrola com a local, bona part 
dels partits del Barça B, inclòs el play-off d’ascens a Segona 
A, o tots els partits del futbol base cada cap de setmana. 
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LA REVISTA DELS SOCIS 
La Revista BaRça és la publicació corporativa bimensual que 
reben els socis del FC Barcelona i que informa, amb contin-
guts exclusius, dels grans projectes del Club, tant esportius 
com institucionals, així com de tot allò que afecta els socis. 
Aquesta temporada la revista es va veure afectada per la 
pandèmia del coronavirus, que va obligar a suspendre totes 
les activitats corporatives i esportives del Club quan es va 
decretar l’estat d’alarma al mes de març. Per aquest motiu, 
la revista també va suspendre la seva publicació i no es van 
poder completar dos dels sis números de cada temporada.

El primer d’aquests, que va sortir al mes d’agost i suposa-
va el número 100 de la publicació barcelonista, va dedicar la 
seva portada i les pàgines principals al gran fitxatge de l’estiu, 
el francès Antoine Griezmann. A través d’una entrevista en 
profunditat la nova incorporació del primer equip va repassar 
la seva carrera professional i els seus records com a esportis-
ta. De Jong, Neto i Junior són alguns dels altres protagonistes 
d’aquesta publicació que també destacava les incorporacions 
al Barça de bàsquet i de l’equip de futbol femení.

En el número 101, el tema central va estar dedicat al 40è 
aniversari de la Masia i va repassar la història d’aquesta resi-
dència que s’ha convertit en un símbol esportiu i institucional. 
La revista dedica un reportatge a la primera generació que va 
viure a la Masia, així com als últims representants d’aquesta 

Durant la temporada 2019/20 es va renovar l’espai web del 
Centre de Documentació i Estudis i es va fer més visible 
integrant-se al lloc web del Club. Es va facilitar l’accés als 
continguts, a més d’actualitzar-los, i es va posar a disposi-
ció dels usuaris nova informació sobre els serveis prestats 
i noves vies de contacte. A més, es van iniciar un seguit de 
visites orientades a col·lectius professionals i d’estudiants, i 
es va treballar en la millora dels serveis envers els usuaris 
interns i externs. 

Al llarg de la temporada es van satisfer 1.674 consultes, 
el 95% de les quals aproximadament pertanyien a usuaris 
interns, mentre que les consultes d’usuaris externs es van 
triplicar respecte de la temporada 2018/19, reproduint i dis-
tribuint un total de 21.281 documents. L’impacte de la crisi 
sanitària, però, també va afectar el Centre, que va haver de 
tancar les seves portes. Es van adaptar les tasques al te-
letreball i l’atenció als usuaris es va fer de manera virtual. 
El material fotogràfic ingressat durant la temporada va ser 

CENTRE DE DOCUMENTACIÓ I ESTUDIS

saga al primer equip, com Sergi Roberto, Carles Aleñá, Carles 
Pérez i Ansu Fati. També es repassen 40 fites històriques vis-
cudes pels residents d’aquest emblemàtic espai, que confi-
guren les millors generacions del futbol blaugrana i mundial. 
La posada en marxa de l’Estadi Johan Cruyff i l’enderroc del 
Miniestadi són alguns altres dels temes que es tractaven en 
aquest número 101. El número següent va estar dedicat a la 
sisena Pilota d’Or, que Messi va aconseguir el desembre pas-
sat, així com també a la seva sisena Bota d’Or, uns guardons 
dignes d’un autèntic geni. El seus espectaculars registres de 
falta i els detalls de l’espectacle Messi10 del Cirque du Soleil 
completen el bloc dedicat a l’argentí. Entre altres continguts 
en aquesta edició també es publica una entrevista amb Josep 
Maria Bartomeu de valoració dels 120 anys de l’Entitat.

El darrer número de la temporada va tenir com a protago-
nista Quique Setién, que veiem en portada davant d’un tauler 
d’escacs, una de les seves grans passions. La publicació tam-
bé s’aproxima al perfil personal i humà del càntabre i analitza 
la seva manera d’entendre el futbol.

Durant el període Covid, tota l’activitat del Club per lluitar 
contra la pandèmia es va canalitzar a través de la Fundació 
Barça i totes les accions impulsades pel FC Barcelona van ser 
recollides en una revista especial de 86 planes publicada en 
format digital sota la capçalera de la revista de la Fundació.

menor amb un 16% menys respecte a la temporada 2018/19 
per l’impacte de la crisi de la Covid-19. Amb tot, es van docu-
mentar i catalogar 81.257 imatges.  

D’entre les donacions d’aquesta temporada cal destacar el 
donatiu d’un centenar de llibres de la biblioteca personal de 
Lluís Llop i la cessió en comodat per a la seva digitalització 
de 166 fotografies per part de Lluís Permanyer i Lladós. A 
nivell de recerca històrica es van elaborar totes les estadís-
tiques del FC Barcelona femení des del 2002, tant les col·lec-
tives del primer equip com les de cadascuna de les seves 
jugadores. 

En el capítol de publicacions es va col·laborar en l’ela-
boració de les obres següents: Barça, més que un club. 120 
anys 1899-2019; La Masia, formant persones més enllà de 
l’esport; On viuen els somnis. Els estadis del FC Barcelona des 
del 1899; On viuen els somnis. Les Penyes del FC Barcelona 
des del 1919 i Barça i Catalunya. Els orígens de la simbiosi 
(1899-1936). 
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Jorge Valdano va guanyar el Premi Internacional de Periodis-
me Manuel Vázquez Montalbán 2019 en la categoria de Perio-
disme Esportiu. L’exjugador i exentrenador de futbol ha treba-
llat en els darrers anys com a articulista i comentarista per a 
diversos mitjans de comunicació, posant al seu servei tots els 
seus anys d’experiència. La seva particular visió del món del 
futbol s’ha vist reflectida també en la publicació de diversos 
llibres i exercint també de ponent en moltes conferències en 
què trasllada al sector empresarial ensenyaments de l’esport. 

El jurat del premi està integrat per Mònica Terribas, Joa-
quim Maria Puyal, Ramon Besa, Sergi Pàmies, Jordi Basté, 
Jaume Pujol-Galceran, Xavier Folch, Borja de Riquer, Santia-
go Segurola, Xavier Bosch, Josep Maria Solé-Sabaté, Teresa 
Basilio, Òscar Grau i Josep Vives.

JORGE VALDANO, PREMI VÁZQUEZ MONTALBÁN

Aquest premi, que es lliura des de l’any 2004 en memòria 
i homenatge a Manuel Vázquez Montalbán, distingeix les 
trajectòries periodístiques en dues categories: Periodisme 
Cultural i Polític i Periodisme Esportiu. Aquesta segona ca-
tegoria l’atorguen el Col·legi de Periodistes de Catalunya i 
el FC Barcelona, i té una dotació econòmica de 6.000 eu-
ros i una escultura commemorativa. Els guanyadors dels 
anys anteriors són Patrick Mignon (2004), Joaquim Maria 
Puyal (2005), Juan Villoro (2006), Simon Kuper (2007), Can-
dido Cannavò (2008), Ramon Besa (2009), Eduardo Gale-
ano (2010), Santiago Segurola (2011), Nick Hornby (2012), 
Sergi Pàmies (2013), Eduardo Gonçalves de Andrade Tostão 
(2014), Michael Robinson (2017) i Emanuela Audisio (2018). 
Els anys 2015 i 2016 el premi no es va convocar.
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Any rere any, el Barça segueix endavant amb la seva estratègia d’expansió internacional, que ha permès que el Club 
sigui la marca més seguida del món de l’esport a nivell global. En l’àmbit comercial, el Club, que compta ja amb més de 
360 milions de seguidors a les xarxes socials, es manté fidel al seu objectiu 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’obtenir noves fonts 
d’ingressos i treballar amb ‘partners’ i col·laboradors que li permetin seguir sent un referent tant dins com fora dels 
terrenys de joc, alineats a més amb els seus valors de marca. 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.

El Barça, arreu del món

Al llarg de la temporada 2019/20, des 
de l’oficina de Nova York es va seguir 
treballant per reforçar la marca Barça 
en tot el continent americà i per obrir 
noves vies de negoci que contribueixin 
a seguir fent que el Club sigui un refe-
rent tant dins com fora dels terrenys 
de joc. Amb aquest objectiu, l’oficina 
va promoure diferents col·laboracions 
amb els seus partners a la regió, així 
com la participació del Club en dife-
rents esdeveniments i punts de troba-
da de la indústria de l’esport i va seguir 
sent un motor per al creixement del 
futbol en un mercat estratègic com el 
nord-americà.

Fruit d’aquest esforç i aquest treball, 
actualment als Estats Units compta 
amb una important base de fans, i se-
gons els últims estudis de marca rea-
litzats és un dels països a nivell global 

contribuint a consolidar en cadascun 
d’aquests el coneixement sobre el Club 
i de cadascuna de les marques amb 
què ha treballat en aquests mercats. 

Així mateix, durant la pandèmia 
mundial provocada per la propagació 
de la Covid-19, el FC Barcelona i els 
seus partners van col·laborar en dife-
rents iniciatives conjuntes per informar 
i conscienciar la població sobre la im-
portància d’estar-se a casa per ajudar 
a frenar els contagis, i van desenvolu-
par diferents activitats per poder dur a 
terme durant el confinament amb l’ob-
jectiu d’ajudar a mantenir les persones 
actives.

Així mateix, el projecte de Barça Aca-
demy es va continuar consolidant a la 
regió i actualment és el continent amb 
més escoles de tot el món, amb un to-
tal de 20 centres.

OFICINA DE NOVA YORK
on el Barça ha experimentat un creixe-
ment més gran, especialment entre els 
més joves

En l’àmbit dels patrocinis,  en aquest 
últim any l’oficina de Nova York va li-
derar el nou acord signat amb l’entitat 
financera del Brasil Banco BMG, amb 
què el banc es va convertir en nou 
partner regional reforçant la presència 
del Club en un dels seus mercats estra-
tègics. Així mateix, també va liderar la 
renovació de les aliances amb Gatora-
de i Scotiabank.

Juntament amb aquestes marques, 
i també amb Stanley Black & Decker, 
Global Partner del Club i patrocinador 
principal de l’equip del Barça Femení,  
l’oficina de Nova York va continuar por-
tant a terme amb èxit diferents activa-
cions i campanyes tant als mercats de 
la regió Amèrica, com a Àsia i Europa, 

GLOBAL
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Com a part de la seva pretemporada, el primer equip va 
tornar a viatjar als Estats Units -per tercer cop consecu-
tiu- a l’estiu del 2019. Durant la gira, el Barça va jugar dos 
amistosos contra el Nàpols al Hard Rock Stadium de Miami 
i al University Michigan Stadium, a la localitat d’Ann Arbor.

El viatge del FC Barcelona també va incloure diferents 
actes socials i institucionals, entre els quals va destacar la 
Barça Fest Miami, que es va celebrar a l’àrea de Bayfront 
a Miami i que va incloure diferents activitats tematitzades 
Barça i va comptar amb l’actuació de reconeguts artistes 
com Play NSkillz i Pedro Capó. 

Nova aliança amb Sony
Així mateix, durant la gira pels Estats Units es va anunciar 
l’acord estratègic signat entre el Club i Sony Music Latin 

Iberia per crear experiències d’entreteniment que combi-
nin dues de les activitats que més passió desperten, no no-
més entre els aficionats blaugrana, sinó entre persones de 
tot el món i de totes les edats: la música i l’esport.

Per celebrar l’acord, Sony va organitzar una recepció 
a Miami, en què van participar reconeguts artistes de la 
casa discogràfica i futbolistes de la plantilla del primer 
equip blaugrana. Amb aquesta unió, el FC Barcelona tindrà 
l’oportunitat de connectar amb els seus fans a través d’ex-
periències d’entreteniment que combinen les estrelles del 
futbol amb els grans artistes musicals. 

Així mateix, aquesta aliança s’emmarca dins l’objec-
tiu del Club de buscar de manera proactiva aliances que 
comparteixin els valors i la filosofia que defineixen la seva 
marca.

Fc Barcelona US Tour 2019 

GLOBAL
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L’oficina de Hong Kong va continuar 
desenvolupant acords comercials amb 
partners estratègics a la regió, tant a 
través de renovacions com de nous 
acords, alhora que va continuar tre-
ballant per desenvolupar noves fonts 
d’ingressos a través del projecte Barça 
Academy i de la societat Barça Licen-
sing & Merchandising (BLM). Així ma-
teix, es va experimentar un important 
creixement en l’àmbit digital, fet que, 
juntament amb les campanyes de màr-
queting i comunicació que es van por-
tar a terme, va contribuir a incrementar 
el nombre de fans a la regió i va servir 
de base per a les activacions realitza-
des conjuntament amb els diferents 
patrocinadors. 

i subministrar equipaments mèdics per 
ajudar a combatre el coronavirus a tra-
vés de la col·laboració amb les autori-
tats sanitàries de Catalunya i diferents 
entitats i centres mèdics.

La temporada 2019/20 també va su-
posar un important avenç a nivell di-
gital a la Xina, amb un increment del 
59% de seguidors a les xarxes socials 
xineses i amb més de 8 milions de se-
guidors a Weibo. El creixement més 
significatiu es va registrar a Douyin, 
on el FC Barcelona és el Club líder 
amb més de 3 milions de followers, 
tot i haver-se unit a aquesta platafor-
ma el 2019. Aquest creixement va ser 
reconegut per l’agència Mailman, que 
va distingir el Barça com el club líder 

OFICINA DE HONG KONG
En aquesta línia, durant la tempora-

da 2019/20 el FC Barcelona va renovar 
els seus acords de patrocini amb part-
ners com KONAMI i OPPO, el qual per 
celebrar l’ampliació de l’acord va llan-
çar un nou smartphone Barça d’edi-
ció limitada. A més, des de l’oficina 
de Hong Kong es van signar dos nous 
acords de partnership amb la com-
panyia de bateries coreana Sebang 
Global Battery i l’asseguradora xinesa 
Taiping Life Insurance. Així mateix, 
amb motiu de l’emergència sanitària a 
causa de la propagació de la Covid-19, 
el Club va treballar conjuntament amb 
els seus partners Taiping Life Insuran-
ce i el Grup Mission Hills, aixi com amb 
Tencent amb l’objectiu de recaptar fons 
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El primer equip del FC Barcelona va viatjar al Japó amb mo-
tiu del Summer Tour 2019 Presented by Rakuten, quan va 
visitar les ciutats de Tòquio i Kobe per disputar la Rakuten 
Cup supported by Scalp-D, que el va enfrontar al Chelsea FC i 
al Vissel Kobe d’Andrés Iniesta, David Villa i Sergi Samper. El 
primer equip va estar acompanyat pel Barça Rugby, que va 
visitar dos clubs en les respectives ciutats per celebrar dife-
rents clinics i entrenar-se amb els seus entrenadors.

També van participar en aquesta gira pel Japó el president 
Josep Maria Bartomeu i diferents membres de la Junta Di-
rectiva, que durant la visita van tenir l’oportunitat de donar 
a conèixer diferents projectes estratègics del Club, entre els 
quals l’Espai Barça, la Barça Academy, el Barça Innovation 
Hub i la Fundació Barça.

El Summer Tour 2019 va permetre apropar el Club als seus 
fans al Japó, un territori estratègic per al Club, oferint als se-
guidors l’oportunitat de gaudir en directe de l’estil únic de 
joc del Barça.

Summer Tour al Japó

GLOBAL

online a la Xina del 2019. Cal destacar, 
a més, que la sèrie documental sobre 
el primer equip Matchday, produïda 
per Barça Studios, es va estrenar al 
Japó i als països del sud-est asiàtic a 
través de Rakuten Sports, mentre que 
a la Xina es va poder veure a través de 
Douyin, Toutiao i Xigua Video.

Aquesta temporada també va posar 
en relleu esl estrets llaços que existei-
xen entre el Club i la Xina, quan aquest 
país es trobava al centre de la pandè-
mia del coronavirus. El Club va mostrar 
la seva solidaritat amb el poble xinès a 
través de l’acció Stronger Together, amb 
què nens i nenes d’origen xinès van 
acompanyar als jugadors del primer 
equip en saltar al terreny de joc el 15 

de febrer contra el Getafe portant una 
samarreta en què, a més de Stronger 
Together, s’hi llegia , que significa 
“Ànims, Xina”

El FC Barcelona també va voler fe-
licitar els fans amb què compta a la 
Xina amb motiu de l’Any Nou Xinès 
per mitjà d’un vídeo d’animació pro-
tagonitzat per Leo Messi, Luis Suárez, 
Antoine Griezmann i Marc-André ter 
Stegen, per part del primer equip, i 
de la jugadora del Barça Femení Lieke 
Martens. Amb motiu d’aquesta data 
tan assenyalada, també es van crear 
una sèrie de pòsters en col·laboració 
amb la China Academy of Art (CAA), 
en què les imatges reals de juga-
dors es combinaven amb elements i 

dissenys visuals propis de la cultura 
xinesa.

El projecte de Barça Academy va 
continuar expandint-se en els mer-
cats estratègics, amb l’obertura d’una 
nova Academy a Pune, per mitjà de la 
qual el projecte suma la seva quarta 
escola a la Índia. En total la participa-
ció a les Barça Academy es va incre-
mentar en un 17% i en el marc del pro-
jecte es van crear dos nous torneigs a 
l’Índia i el Japó com a part de la seva 
estratègia de desenvolupament de 
competicions nacionals, regionals i 
globals. També es va celebrar la China 
Cup amb gran èxit a Haikou, mentre 
que l’APAC Cup va veure nens de tota 
la regió jugant a Delhi.
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PATROCINI

MAPA PATROCINADORS

DADES CLAU

PARTNERS DEL FC BARCELONA PRESENTS A

TOTAL PATROCINADORS

10 NOUS ACORDS LA 
TEMPORADA 2019/20

PAÏSOS DEL MÓN

7 RENOVACIONS LA 
TEMPORADA 2019/20

17 DE GLOBALS 22 DE REGIONALS
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ACORDS DESTACATS

1XBET
El Barça i 1XBET van signar un nou acord de patrocini amb el 
qual la marca d’apostes online es convertia en Global Part-
ner del Club fins al 30 de juny del 2024.  Fruit d’aquest acord, 
1XBET tindrà, entre d’altres actius, l’accés als jugadors per 
crear material promocional i campanyes de màrqueting.

CUPRA
El FC Barcelona i CUPRA van anunciar el 25 d’agost el seu 
acord de patrocini per a cinc temporades, amb què la mar-
ca de cotxes esportius de SEAT es convertia en el nou part-
ner oficial d’Automoció i Mobilitat de l’entitat blaugrana. 
Una aliança estratègica que va més enllà d’un acord de pa-
trocini tradicional, ja que, a més de col·laborar en diferents 
activacions, ambdues entitats treballaran en el desenvolu-
pament de projectes innovadors orientats a la millora de la 
mobilitat urbana.

CHILIZ
L’empresa de blockchain Chiliz es va convertir el mes de ge-
ner passat en Official Fan Token Partner del FC Barcelona per 
a dues temporades. La unió amb Chiliz és el primer acord 
de patrocini que el Barça signa en l’àmbit de blockchain i 
busca oferir als fans una manera innovadora d’interactuar 
amb el Club. 

FBS
El mes de gener del 2020 el Barça i FBS van oficialitzar amb un 
acte celebrat al Camp Nou la seva nova col·laboració, amb què 
el broker especialitzat en el mercat de divises Forex es con-
vertia en el nou Official Trading Partner del Club fins al 30 de 
juny del 2024. En el marc d’aquesta unió, el FC Barcelona i FBS 
tenen previst posar en marxa diferents iniciatives de manera 
conjunta amb l’objectiu d’oferir experiències úniques als seus 
seguidors arreu del món tant en l’àmbit online com offline.

TAIPING
El FC Barcelona va incorporar Taiping Life Insurance com a 
partner regional del Club en la categoria d’assegurances a la 
Xina per tres anys i mig. Com a part de l’acord, la companyia 
compta amb els drets de màrqueting i publicitat per als LED 
virtuals durant la retransmissió a la Xina dels partits del Bar-
ça disputats al Camp Nou. La companyia va activar aquests 
drets de LED virtual per primer cop durant el partit entre el 
FC Barcelona i el Getafe del 15 de febrer per expressar, jun-
tament amb el Club, un missatge en suport dels afectats pel 
coronavirus a la Xina.

PATROCINI
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RENO
El Barça i Reno van anunciar una nova aliança amb què 
la firma catalana especialitzada en productes d’hoquei i 
patinatge artístic es convertia en Partner Oficial del Barça 
d’Hoquei Patins fins al 30 de juny del 2021. L’acord es va ofi-
cialitzar en un acte a la Llotja Presidencial del Palau Blau-
grana i va comptar amb la participació de Josep Ramon 
Vidal-Abarca, directiu del FC Barcelona, i Josep Vigueras, 
director de Reno.

NAULOVER
La marca de roba catalana Naulover es va convertir en part-
ner del Barça Femení en la categoria Roba Prêt-à-Porter Ofi-
cial al mes de gener del 2020. Una aliança pionera per al 
Club, ja que és la primera vegada que l’equip compta amb 
un patrocinador encarregat de vestir les jugadores fora dels 
terrenys de joc.

BANCO BMG
En un acte celebrat a Sao Paulo, el FC Barcelona i Banco 
BMG van anunciar el seu acord de patrocini, amb què l’enti-
tat financera referent al Brasil s’incorporava a la família Bar-
ça com a partner regional del Club per a tres temporades. 
Una aliança amb què el Club reforça el seu posicionament 
en un dels seus mercats estratègics com és el brasiler. 

SEBANG
El FC Barcelona i Sebang Global Battery van signar un nou 
acord amb què el fabricant coreà de bateries es convertia en 
patrocinador regional del Club per a les tres temporades se-
güents, fins al 2022, i passava a ser la marca oficial de bateries 
de cotxe del Barça a Corea del Sud, Vietnam i Malàisia. Sebang 
durà a terme l’activació del patrocini amb la marca Sebang a 
Vietnam, i amb la marca Rocket a Corea del Sud i Malàisia.

PATROCINI

VERI
La temporada 2019/20 el FC Barcelona va incorporar aigües 
Veri com a nou patrocinador del Club per a les tres tempo-
rades següents. Un acord amb què Veri passava a ser l’Ai-
gua Oficial del Club i que posava de manifest el compromís 
d’ambdues entitats amb l’esport, així com amb el seu desen-
volupament i creixement a escala nacional.
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ASSISTÈNCIA SANITÀRIA
El mes de juliol del 2019 el FC Barcelona va ampliar el seu 
acord de patrocini per a cinc temporades, fins al 2024, 
amb Assistència Sanitària, partner mèdic oficial del Club. 
D’aquesta manera,  Assistència Sanitària es convertia, a més, 
en patrocinador principal dels esports professionals de l’en-
titat blaugrana. Un nou acord que va ser possible gràcies a 
la relació àmpliament consolidada entre ambdues entitats, 
vinculades des de fa més de 15 anys en la prestació de ser-
veis i patrocinis. 

L’acte de presentació de la renovada aliança es va for-
malitzar amb un acte celebrat al Palau Blaugrana, que va 
comptar amb una àmplia representació institucional d’amb-
dues entitats i també dels quatre capitans dels esports pro-
fessionals.

OPPO
El FC Barcelona i OPPO van renovar la seva col·laboració 
signant un nou acord de patrocini, pel qual la marca de 
smartphones continuarà sent Global Partner de l’entitat 
blaugrana tres temporades més, fins al 30 de juny del 2022. 
Així mateix, per celebrar aquesta nova aliança, en un acte 
celebrat a la Sala Roma del Camp Nou van presentar l’edició 
limitada del telèfon OPPO Reno FC Barcelona Edition, que in-
corporava els colors blaugrana en el seu disseny i diferents 
funcionalitats pensades per als aficionats del Club.

RENOVACIONS DESTACADES

PATROCINI

KONAMI
El FC Barcelona i KONAMI van estendre el seu acord de pa-
trocini global renovant la seva aliança, amb què l l’empresa 
d’entreteniment digital creadora de la sèrie de videojocs 
de futbol PES, Pro Evolution Soccer, passava a ser Global 
Partner de l’entitat blaugrana per als propers quatre anys. 
L’anunci de renovació de l’acord va coincidir amb la pre-
sentació a nivell mundial de l’edició del joc d’eFootball PES 
2020, que va comptar amb Leo Messi a la portada.

COCA-COLA 
Coca-Cola va ampliar el seu acord de patrocini amb el FC 
Barcelona fins a la temporada 2021-22. Amb aquesta reno-
vació, Coca Cola continua sent el Refresc Oficial del Barça i 
disposant d’actius que li permeten, entre d’altres, realitzar 
accions promocionals a punts de venda i facilitar experièn-
cies úniques als seus clients.
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GATORADE
Gatorade i el Barça seguiran endavant amb la seva col·la-
boració fins a finals de la temporada 2021/22, gràcies a la 
renovació del seu acord de patrocini. En el marc de l’aliança 
està previst que ambdues marques continuïn treballant en 
la posada en marxa de diferents activitats i l’ampliació de la 
presència de Gatorade en els diferents actius de les instal·la-
cions del Club, entre les quals l’Estadi Johan Cruyff.  

SCOTIABANK
El FC Barcelona i l’entitat financera Scotiabank van ampliar 
el seu acord de patrocini fins al 30 de juny del 2022, amb 
l’objectiu de desenvolupar projectes conjunts en mercats 
importants per a ambdues entitats a Llatinoamèrica com 
Mèxic, Colòmbia o  República Dominicana, entre d’altres. Es 
tracta d’una aliança basada en el compromís d’impulsar el 
talent entre els joves.

PATROCINI

RAKUTEN

FC Barcelona Japan Tour Presented By Rakuten
Dins de la pretemporada 2019/20, el primer equip va visitar 
terres nipones de la mà de Rakuten. La gira d’estiu pel Japó 
va incloure dos partits amistosos, davant del Chelsea FC i 
del Vissel Kobe.

A banda dels partits, que van formar part de la Rakuten 
Cup, el primer equip va participar en diversos esdeveni-
ments organitzats per Rakuten a les ciutats de Tòquio i Kobe, 
i es van realitzar dos clínics dirigits per professionals de la 
Barça Academy i adreçats a clients guanyadors de diverses 
promocions comercials organitzades per la marca japonesa.  
Rakuten també va organitzar dues trobades amb clients que 
van poder conèixer de prop jugadors del primer equip. En 
el meet & greet que va tenir lloc a Tòquio van participar-hi 
Piqué, Busquets, Ter Stegen, Jordi Alba i Rakitic, mentre que 
la sessió organitzada a Kobe va comptar amb Griezmann, 
Piqué, Malcom, Aleñá i Riqui Puig.

Barça Clinic 
Rakuten va celebrar el seu clínic anual a Barcelona, a les 
instal·lacions de la Ciutat Esportiva del Barça el 4 de febrer 
passat. Després de dues intenses jornades de Workshop, van 
voler concloure-ho amb un clínic. Va ser un esdeveniment 
molt emocionant en què van participar 22 empleats de Raku-
ten (gerents de Màrqueting i Comunicacions) d’EMEA, EUA, 
Canadà i Àsia. Una experiència única i inoblidable.

ACCIONS REALITZADESALLIANZ
El FC Barcelona i l’asseguradora Allianz van signar una am-
pliació del seu acord de patrocini per a una nova temporada, 
amb què la companyia alemanya continuava sent l’assegu-
radora oficial del Club.
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PATROCINI

NIKE

Mantenir-se actius durant el confinament
El Barça i Nike es van unir aquesta temporada per produir el 
primer contingut d’entrenament realitzat especialment per 
als aficionats del Barça amb l’objectiu d’inspirar-los a man-
tenir-se actius durant el confinament a causa de la Covid-19. 
Durant cinc setmanes, els aficionats del Barça a tot el món 
van poder entrenar-se des de casa amb les sessions desen-
volupades pels entrenadors de fitness del Barça Innovation 
Hub i el FC Barcelona, i realitzats per l’entrenador Joe Holder 
de Nike. L’activació va néixer de la voluntat d’ambdues parts 
d’inspirar els aficionats a mantenir-se actius durant el con-
finament de la Covid-19 i va unificar el missatge d’ambdues 
entitats: el FC Barcelona #Culersathome i el #PlayInside-
PlayfortheWorld de Nike.

Un entrenament únic
Amb l’inici de les competicions de futbol al començament 
de la temporada, Nike i el Barça es van unir per oferir als afi-
cionats l’experiència única d’entrenar-se a les instal·lacions 
d’entrenament del FC Barcelona amb els preparadors del 
Club Barça Academy. Els jugadors del primer equip, Nelson 
Semedo, i de futsal, Ferrao i Marcenio, també hi van prendre 
part i es van entrenar al costat dels fans.

BEKO

‘Pros Behind The Pros’ 
El FC Barcelona i Beko van crear la minisèrie de quatre capí-
tols Pros Behind the Pros, oferint una visió exclusiva de la 
preparació de pretemporada del FC Barcelona, des del punt 
de vista dels diferents professionals que acompanyen i tre-
ballen amb el primer equip perquè els seus jugadors puguin 
portar un estil de vida saludable i contribuir així al seu mà-
xim rendiment. Igualment, el darrer capítol va estar dedicat 
a la Masia i al dia a dia dels seus residents.

Espot de Messi, Ter Stegen, Piqué, De Jong i Griezmann
Leo Messi, Marc-André ter Stegen, Gerard Piqué, Frankie de 
Jong i Antoine Griezmann van ser els protagonistes de l’es-
pot que Beko, Main Partner del Club, va rodar per donar a 
conèixer la seva tecnologia HarvestFresh™, que simula el 
cicle solar natural de 24 h per preservar les vitamines dels 
aliments durant més temps. Un espot que, en línia amb la 
campanya llançada per la marca Eat Like a Pro, busca em-
poderar les noves generacions perquè visquin d’una mane-
ra més saludable i prevenir l’obesitat infantil inspirant els 
més petits de casa a escollir els aliments més saludables 
igual que fan els seus herois, els jugadors del FC Barcelona.
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1XBET

Jocs digitals a les xarxes
Aquesta ha estat la primera temporada de 1XBET com a 
partner del FC Barcelona. En aquest primer any el principal 
objectiu va ser la creació de continguts digitals per a les 
xarxes del Club. Els continguts s’han adaptat a les peculia-
ritats de cada plataforma, com en el cas de la creació d’un 
joc per a Instagram aprofitant l’interès del Clàssic contra el 
Reial Madrid.

ESTRELLA DAMM

Festa del Gamper Estrella Damm
Un any més, Estrella Damm va ser el patrocinador oficial de 
la 54ena edició de la Festa del Gamper, en què l’equip blau-
grana es va imposar per 2-1 davant l’Arsenal Football Club i 
on Frenkie de Jong va ser nomenat MVP del partit. Previ al 
partit, els fans van poder gaudir de totes les activitats mun-
tades a l’esplanada de Tribuna, i addicionalment enguany, 
es va obrir l’oferta d’activitats al públic durant tot el cap de 
setmana i es va ampliar l’oferta gastronòmica, alhora que es 
van celebrar quatre miniconcerts de grups com Suu o Doctor 
Prats. Així mateix, uns minuts abans de començar el partit, 
vuit afortunats van poder trepitjar la gespa del Camp Nou i 
participar en diferents activitats amb què podien guanyar la 
nova samarreta del Barça.

CAIXABANK

Visa Barça 
Al llarg de la temporada 2019/20 Caixabank va realitzar di-
verses accions experiencials per als titulars de la Visa Bar-
ça, com ara sortejos de samarretes signades o entrades per 
a partits. Durant el darrer semestre del 2019 Caixabank va 
llançar, a més, una campanya on els nous titulars de la tar-
geta podien aconseguir de manera gratuïta dues samarre-
tes del primer equip.

Meet & Greet: jugadors contra fans: qui guanyarà?  
Gràcies a Estrella Damm, 15 afortunats escollits entre socis 
del Barça i seguidors de les XXSS d’Estrella Damm, van po-
der gaudir d’una experiència 100% Barça el 16 de gener del 
2020. L’autobús del Barça els va recollir al Camp Nou i els 
va portar a la Ciutat Esportiva. Allà es van canviar als vesti-
dors i van gaudir d’un clínic amb els entrenadors de la Barça 
Academy. Després van venir Sergi Roberto, Jordi Alba, Sergio 
Busquets, Riqui Puig i Carles Pérez a disputar uns reptes on 
havien de demostrar les seves habilitats de punteria, con-
trol i velocitat. Després dels reptes van poder compartir uns 
minuts amb els jugadors per fer fotos i signar samarretes. 
La jornada va acabar amb un dinar al Tapas24 i una visita al 
Museu del Barça. 
 

Desplaçaments Champions
Nàpols i Milà van ser les dues destinacions escollides per  
Caixabank per tal que vuit dels seus clients poguessin viu-
re en primera persona un desplaçament de Champions. Els 
convidats van viatjar amb l’expedició blaugrana i van gaudir 
de l’experiència d’assistir a un entrenament i de veure en di-
recte els partits de competició europea.
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KONAMI
 
eFootball PES 2020, Messi i Ronaldinho, protagonistes 
KONAMI va desvelar la nova edició del joc d’eFootball PES 
2020, amb Leo Messi com a protagonista. El jugador argentí 
va ser la portada de la nova versió estàndard i va succeir així 
Luis Suárez i Philippe Coutinho, que ho van ser en les dues 
últimes prèvies. D’altra banda, l’exblaugrana Ronaldinho va 
ser l’estrella de l’edició Legend, que incloïa una versió esca-
nejada en 3D exclusiva de l’ídol brasiler.

eFootball PES 2020 edició FC Barcelona
Lionel Messi, Luis Suárez, Gerard Piqué, Jordi Alba i Sergio 
Busquets van ser els cinc jugadors protagonistes de la por-
tada de l’ eFootball PES 2020 Edició FC Barcelona. Els cinc 
jugadors van ser escollits a partir d’una votació a través de 
la web per més de 10.000 seguidors del FC Barcelona. Així 
mateix, per primer cop, els fans van poder comprar el víde-
ojoc en una selecció Barça Stores.

MILO
 
Campanya ‘Breakfast Your Day’ 
MILO va llançar la campanya Breakfast Your Day amb un vídeo 
promocional protagonitzat per Dembélé, Ter Stegen, Coutinho, 
Arthur, Vidal i Todibo. Llançada mundialment a Àsia, Amèrica 
Llatina i Àfrica, la campanya es va centrar en el moment del 
consum de MILO, amb l’objectiu de construir un hàbit d’es-
morzar saludable perquè els nens comencin bé el dia.

Mantenir-se en forma 
Durant els mesos de confinament i limitacions de moviment 
per a la població a causa de la pandèmia del coronavirus, 
MILO i Barça Academy van crear 10 breus vídeos de fitness 
i entrenament, dissenyats específicament perquè els nens 
puguin fer exercici durant la seva quarantena a casa.

CUPRA

El primer clàssic: ‘Big Dreams Begin With Few Believers’
En honor al primer Clàssic de la història del futbol que es va 
jugar fa més de 100 anys, CUPRA va aprofitar el darrer Clàs-
sic al Camp Nou del 18 de desembre del 2019 per rememorar 
aquest moment. L’any 1902, quan el futbol encara no gau-
dia de la popularitat actual, un grup de jugadors blaugrana 
va viatjar fins a Madrid per disputar el primer Clàssic de la 
història. El FC Barcelona i el Madrid FC es van enfrontar a 
l’Hipódromo de la Castellana. 

OPPO

Creació de ‘Branded Content’ únic 
L’últim model de l’smartphone d’OPPO, Partner Global del FC 
Barcelona, ha estat l’utilitzat per filmar el Branded Content en 
la iniciativa LaLiga Vlogs, i això permet que el telèfon i les 
seves innovacions es mostrin de manera orgànica a tots els 
fans del Barça arreu del món, mentre que aquests gaudeixen 
de contingut behind the scenes de l’equip i els partits. 
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STANLEY BLACK & DECKER

‘És el nostre moment’
Amb motiu del Dia Internacional de les Dones, que se celebra 
el 8 de març, el FC Barcelona va llançar, en col·laboració amb 
Stanley, la campanya que es va presentar sota el lema És el 
nostre moment. Amb aquesta iniciativa l’entitat blaugrana vol 
donar visibilitat al talent femení i al rol clau que aquest ha de 
jugar a l’hora de construir una societat equilibrada i comple-
ta, que inclogui totes les persones en la seva diversitat.

Tape Measure Challenge 
Com a part de l’estratègia digital de Stanley, es va organit-
zar l’acció Tape Measure Challenge, per mitjà de la qual es 
va proposar a l’equip del Barça Femení que participés en 
un repte divertit al costat dels diversos ambaixadors de la 
marca. Com a part de l’acció, el pilot de curses de Stanley, 
Nathalie McGloin, va convidar les jugadores del primer 
equip de futbol femení a crear un recorregut a casa utilit-
zant les seves eines Stanley. Lieke Martens, Asisat Oshoala 
i Vicky Losada van participar en l’acceptació del Tape 
Measure Challenge.

PATROCINI

GATORADE

Campanya Gatorade’s Goat Camp 
El FC Barcelona va amplificar el llançament de la campa-
nya de Gatorade GOAT Camp, protagonitzada per Leo Messi, 
Michael Jordan, Usain Bolt i Serena Williams. Una campa-
nya per a la qual Gatorade va desenvolupar un centre d’en-
trenament fictici, el GOAT Camp, inspirat en la Ciutat Espor-
tiva Joan Gamper del Club. Un camp d’entrenament on els 
millors atletes de tots els temps portaven les seves habili-
tats al següent nivell mentre que joves talents eren reclutats 
amb l’objectiu de convertir-se en el proper GOAT. 

Una experiència Barça
El mes d’octubre del 2019, OPPO Rússia, juntament amb la 
Barça Academy, va organitzar un campus a Norilsk, ciutat a 
prop del Pol Nord. Els joves locals i els guanyadors de l’acció 
posada en marxa per la companyia a través dels seus canals 
d’Instagram, on demanaven als seus seguidors compartir les 
seves habilitats futbolístiques, van tenir l’oportunitat de viure 
un entrenament Barça, amb la participació de Yevgeny Leo-
nidovich Savin, un comentarista de l’associació de futbol de 
Rússia i antic jugador. Els nens amb el millor rendiment del 
campament i els seus familiars van guanyar, a més, un viatge 
per a un partit al Camp Nou al mes de desembre del 2019.

El primer ‘Campus Football League’
OPPO va organitzar el seu primer Campus Football League 
entre octubre i novembre, el qual es va celebrar en vuit ciutats 
de la Xina i en què van participar 340 equips d’estudiants de 
134 universitats. El patrocinador del FC Barcelona va oferir a 
l’equip campió un viatge de formació a la Barça Academy de 
Singapur. Una experiència que els va permetre conèixer i en-
trenar-se seguint l’estil Barça, a més de poder jugar un amis-
tós contra els estudiants de dues universitats de Singapur.
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Consells de nutrició 
En col·laboració amb Gatorade Sports Science Instituite i Bar-
ça Innovation Hub, Gatorade va proporcionar consells nutri-
cionals esportius setmanals als Barça Fans per complemen-
tar el contingut d’entrenament desenvolupat en col·laboració 
amb Nike durant el període de confinament a causa  de la 
Covid-19. El contingut constava de 5 capítols de pautes nu-
tricionals que calia seguir abans, durant i després de cada 
sessió d’entrenament per aconseguir un rendiment i recupe-
ració òptims. L’activació va unificar el missatge d’ambdues 
marques: #CulersAtHome i #MakeDaysCount.

CHILIZ

Llançament dels Barça Fan Tokens oficials
Durant el mes de juny es va començar la campanya digital 
pel llançament dels Barça Fan Tokens. Es tracta d’uns actius 
digitals que permeten als seus titulars poder participar en en-
questes dins la plataforma Socios.com (Chiliz, Global Partner 
del FC Barcelona) i optar a guanyar experiències Barça.

El dia 22 de juny, 600.000 Barça Tokens es van posar a la 
venda a un preu fix de 2 euros durant 48 h. La totalitat dels 
tokens es va exhaurir en tan sols 2 h i es va aconseguir una 
venda rècord en comparació amb els altres Clubs partici-
pants, d’1,2 M d’euros en Fan Tokens. Després d’aquesta flash 
sale inicial, es van vendre més de 82.000 Barça Fan Tokens 
addicionals en menys d’un mes, xifra rècord.

PATROCINI

Primera enquesta a l’app de Socios.com
Un cop els Barça Fan Tokens van estar 
disponibles, es va publicar la primera en-
questa del FC Barcelona a la plataforma 
de Socios.com, del partner del Club Chiliz. 
Amb aquesta enquesta els usuaris van te-
nir l’oportunitat de triar el pòster motiva-
dor que els jugadors del primer equip veu-
rien al vestidor. Per a aquest llançament 
es va crear una campanya digital tant per 
part del partner com del Club, incloent-hi 
una acció que promovia la creació de dissenys per part dels  
usuaris, i que va comptar amb més de 200 participacions.

FBS

‘Winning season, IB Match i Barça striker’ 
FBS va organitzar durant la temporada diversos concursos i 
accions online, adreçats als seus clients i partners, per donar 
a conèixer el seu acord de patrocini amb el FC Barcelona. 
Gràcies a aquestes iniciatives, que es van dur a terme en 
les diverses plataformes de què disposa el broker, els seus 
clients van poder optar a premis vinculats amb experiències 
úniques al voltant d’un partit.

THOM BROWNE

‘Fitting’ i foto oficial
Com cada any, Thom Browne, patrocinador oficial de roba 
formal del primer equip, va portar a terme una sessió de 
fitting amb tots els jugadors per prendre’ls les mides de cara 
a confeccionar els models de la temporada. Unes propostes 
amb què realitzen tots els desplaçaments de UEFA Cham-
pions League. Un cop els jugadors reben tots els vestits, es 
realitza la foto oficial.
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‘Guanyem el partit al virus’
Un any més, els jugadors del primer equip van protagonitzar 
la campanya d’Assistència Sanitària, que aquest any es va 
presentar sota el títol Guanyem el partit al virus, fent refe-
rència a la situació excepcional causada per la propagació 
de la Covid-19. 

Barca Academy, torneig de Las Américas 
El desembre del 2019, Scotiabank va continuar oferint suport 
al futbol juvenil com a Presenting Partner del Torneig Barça 
Academy de Las Américas. Un esdeveniment que reuneix 
equips de la Barça Academy de tots els països del món i que 
la temporada 2019/20 es va celebrar a la República Domini-
cana. Els equips Scotiabank HQ i Scotiabank Local República 
Dominicana van constituir una gran part de l’experiència i 
de les festes de tots els equips que havien viatjat al país per 
participar en el torneig. 

ALLIANZ

Rakitic i Marc Márquez, trobada virtual  
de la mà d’Allianz
En el marc de la iniciativa #CulersAtHome, que va tenir lloc 
durant el confinament decretat per l’estat d’alarma provo-
cat per la Covid-19, Allianz i el FC Barcelona van organitzar 
a través de les seves xarxes socials una conversa entre Ivan 
Rakitic i el pilot de MotoGP Marc Márquez.

SK LUBRICANTS

Un missatge de suport a l’equip 
Amb el retorn dels partits de la Lliga després de l’aturada de 
més de tres mesos a causa de la propagació de la Covid-19 a 
nivell mundial, SK ZIC va utilizar els seus actius en canals so-
cials dins del seu acord de patrocini amb el FC Barcelona, tant 
el canal de Facebook com Weibo a Corea, Rússia, Vietnam, 
Tailàndia i la Xina, per donar suport a l’equip. Amb el missat-
ge de Stronger Together (Units fem força), Stay respectful (Si-
gues respectuós) i Stay on High Performance (Mantingues un 
alt rendiment), la campanya va implicar amb èxit seguidors 
blaugrana amb més de 34.000 impressions registrades. 

SCOTIABANKS

Barça Clinics
L’octubre del 2019 Scotiabank va portar els seus equips de 
Scotiabank FC a Barcelona per a una experiència única. En 
concret, quatre equips, provinents de Mèxic, El Salvador i 
Costa Rica, van tenir l’oportunitat de participar en diferents 
activitats a les instal·lacions del FC Barcelona. Els equips van 
gaudir d’una sessió d’entrenaments acadèmics amb l’entre-
nador del FC Barcelona Legend, Chapi Ferrer, van assistir al 
partit Barça-Sevilla i fins i tot van conèixer Riqui Puig.

PATROCINI

ASSISTÈNCIA SANITÀRIA

Una experiència inoblidable amb Assistència 
En col·laboració amb el Programa de Benestar Pediàtric de la 
Fundació Barça, Assistència Sanitària va fer possible que un 
nen que havia estat intervingut a l’Hospital de Barcelona dins 
els seus programes socials visqués una experiència inoblida-
ble. El petit, procedent de Guinea Bissau, va tenir l’oportunitat 
de visitar el Camp Nou i assistir a un partit de bàsquet, on va 
participar en un meet & greet amb els jugadors de l’equip.
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YUNNAN BAIYAO

Promovent un estil de vida saludable a través de l’esport
YNBY va organitzar uns jocs de futbol sala a través de les 
seves oficines locals en cinc ciutats estratègiques per a l’en-
titat a la Xina, amb l’objectiu d’ ajudar a promoure l’estil de 
vida saludable al país. Durant els jocs, es van lliurar premis 
als participants i el públic que va assistir als partits, i que in-
cloïen samarretes del FC Barcelona, l’edició de l’aerosol Bar-
ça produït per la companyia  de medicina tradicional xinesa, 
així com altres productes de marxandatge. 

TAIPING

Donació de mascaretes 
Taiping Life Insurance i el FC Barcelona van col·laborar per lliu-
rar, a través de la Fundació Barça, un total de 30.000 mascare-
tes al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya un 
total de 30.000 mascaretes donades per la companyia d’asse-
gurances xinesa per lluitar contra la propagació del coronavi-
rus. El material va ser distribuït a residències geriàtriques.

RAKBANK

Records i personalitat Barça
Rakbank va protagonitzar una de les activacions més inno-
vadores de l’any, convidant diversos fans del FC Barcelona a 
un experiment social únic: els participants van compartir els 
records de la seva visita al Camp Nou mentre eren monito-
rats mitjançant un dispositiu que mesurava les seves ones 
cerebrals i l’impacte emocional. Un algorisme dissenyat per 
a aquest experiment assignava un dels colors del Barça a 
cada dada transformant els seus records en una obra d’art 
amb què es va obsequiar els participants.

SAIGON-HANOI COMMERCIAL JOINT STOCK BANK 

Connectant amb els fans 
L’entitat financera Saigon-Hanoi Commercial Joint Stock 
Bank (SHB) va llançar la campanya SHB-FC Barcelona: a 5 
year journey amb l’objectiu de celebrar els cinc anys de col-
laboració amb el FC Barcelona. Així, l’entitat va llançar una 
publicació digital setmanal al seu propi canal digital social 
on recollia tots els esdeveniments realitzats des de l’inici del 
patrocini de manera conjunta amb el Club i per interactu-
ar amb els seus clients i seguidors blaugrana, premiant-los 
amb diferents samarretes del Barça signades. 

MAYBANK

Unes targetes per als culers
Maybank va llançar aquesta temporada les seves targetes 
FC Barcelona Visa Signature Card i la FC Barcelona Platinum 
FC Barcelona Card dirigides als aficionats culers i que van 
superar les 135.000 peticions per part dels clients de l’entitat 
financera. Al llarg de la temporada, Maybank va utilitzar els 
seus minuts de LED Virtuals -emesos per al públic asiàtic- 
per promoure aquests dos productes entre els aficionats.

SEBANG

‘Life is a long race’, una emotiva peça audiovisual 
Sebang Battery va crear un emotiu vídeo sobre el primer dia a 
la feina d’un jove que, després d’una jornada llarga i intensa, 
va rebre una gran sorpresa per part dels jugadors del primer 
equip de futbol del FC Barcelona. Una experiència que va que-
dar recollida a la peça audiovisual Everyone has a beginning.

PATROCINI
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AGÈNCIA CATALANA DE TURISME

L’Agència Catalana de Turisme amb el Barça al Japó
Durant la gira d’estiu de pretemporada al Japó, l’Agència Ca-
talana de Turisme (ACT) i el Club van engegar diverses inici-
atives conjuntes. La més impactant va ser l’app Legendary 
Barça Fans, inspirada en el joc de realitat virtual Legends of 
Catalonia i creada per l’ACT per donar a conèixer Catalunya 
arreu del món. L’app incorporava reptes per als fans japone-
sos i premis per als participants. Així mateix, es va comptar 
amb la imatge de cinc jugadors del primer equip (Messi, Pi-
qué, Suárez, Ter Stegen i Sergi Roberto) que van protagonit-
zar un vídeo inspirat en el manga i un còmic que els fans es 
podien descarregar de manera gratuïta. 

Aprofitant l’estada del primer equip per terres nipones, 
l’ACT va realitzar una formació a diferents agents de viatge 
de Rakuten (patrocinador principal del FC Barcelona). La col-
laboració entre les dues institucions es va tancar amb la pre-
sència de la marca ACT en diferents espais dels dos estadis 
on va jugar l’equip i en els polos de passeig dels jugadors. 

SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK

Una col·laboració digital
Coincidint amb diferents festivitats del calendari xinès, 
SPDB juntament amb l’equip digital van llançar una àmplia 
varietat de continguts a través dels seus canals socials amb 
Weibo i Wechat per reforçar el coneixement sobre la targeta 
de crèdit co-branded d’ambdues entitats a la Xina.

NAULOVER

Naulover vesteix les jugadores del Femení 
En el marc de l’acord de patrocini entre Naulover i el Club, les 
jugadores del primer equip van realitzar els desplaçaments 
de la Supercopa d’Espanya, celebrada a Salamanca, i dels 
vuitens de final de la Copa de la Reina, jugats a Huelva, amb 
un conjunt de la col·lecció Naulover – Barça Femení. Creat 
especialment per a elles, destacava per la seva comoditat i 
versatilitat. 

El Barça Femení al 080
Fruit de la col·laboració amb Naulover, les cinc capitanes del 
primer equip del Barça Femení  van assistir a la desfilada de 
Naulover en la 080 Barcelona Fashion Week, que va tenir lloc 
el 3 de febrer del 2020 en el Recinte Modernista de Sant Pau. 
Les capitanes Vicky Losada, Alexia Putellas, Marta Torrejón, 
Sandra Paños i Patri Guijarro van poder comprovar des del 
front row quines van ser les propostes de la marca catalana 
per a la primavera – estiu del 2020.

SERVETO

Una col·laboració amb fins solidaris 
L’empresa logística catalana, partner del Club des del 2013, va 
col·laborar activament juntament amb el Club i la Fundació 
Barça durant el període de més incidència de la pandèmia 
del coronavirus. Així, Serveto es va encarregar de manera 
altruista del transport del material sanitari procedent de di-
ferents donacions als diferents centres mèdics de Catalunya.

PATROCINI
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GRAN AFECTACIÓ PER LA CRISI DE LA PANDÈMIA

Durant la temporada 2019/20 es van organitzar al voltant de 
300 esdeveniments tant de clients externs al Club com es-
deveniments interns i de patrocinadors. 

Tanmateix, a causa de la crisi sanitària pel coronavirus i 
des de la cancel·lació del Mobile World Congress 2020 els 
esdeveniments es van veure afectats dràsticament, i això va 
suposar la cancel·lació d’esdeveniments de gran format que 
es tenia previst organitzar-los abans d’acabar la temporada 
i amb una facturació que superaria els objectius de la tem-
porada. 

D’entre els actes realitzats cal destacar els World Roller Ga-
mes, esdeveniment per al qual es va cedir el Palau Blaugra-

GamperFest Estrella Damm
L’inici de la temporada 2019/20, que arrencava amb el 
GamperFest Estrella Damm, va suposar tant un rècord d’as-
sistència com de facturació de menjar i beguda, l’anomenat 
Food and Beverage (F&B). La GamperFest Estrella Damm va 
tenir una durada de tres dies amb un munt d’activitats per 
a tota la família com ara oncerts, animacions, música en di-
recte... Pel que fa al F&B va tenir un gran èxit tant el food 
market de l’exterior com el de dins de l’Estadi.

na durant una setmana per realitzar el campionat mundial 
d’esports de patins; els preolímpics d’hoquei gel, que es van 
realitzar a la Pista de Gel, on es van disputar els partits en-
tre les seleccions d’Espanya, Països Baixos, Mèxic i la Xina 
Taipei, que es jugaven la classificació per als Jocs Olímpics 
de Pequín. També es van organitzar dos esdeveniments de 
1.000 persones al hall de Tribuna per a clients com Veeva 
Systems i Canalys, els quals van requerir una posada en es-
cena de gran envergadura. A més, el FC Barcelona va cedir el 
Palau Blaugrana al Joventut de Badalona per jugar un partit 
de l’Eurocup, pel fet que les seves instal·lacions es van veure 
afectades per l’efecte de la borrasca Gloria.

Aquesta temporada també es va replantejar l’estratègia de 
preus als punts de restauració del Camp Nou. Una estratègia 
que beneficia els socis amb un 25% de descompte respec-
te als preus  finals de venda al públic. El descompte s’aplica 
tant si la comanda es fa directament als bars com a través del 
servei de Click&Collect. La iniciativa va tenir una molt bona 
acceptació i resposta per part dels socis, els quals van incre-
mentar molt l’ús dels diferents punts de F&B de l’Estadi.
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BARÇA LICENSING & MERCHANDISING

Barça Licensing & Merchandising (BLM) és la societat del FC 
Barcelona que gestiona els productes llicenciats del Club i les 
botigues oficials per a l’explotació a nivell local i internacional

Control i expansió del  
‘retail’ i el marxandatge

Tot l’interès que desperta un equip 
amb la història, els jugadors i els èxits 
esportius que té el FC Barcelona, amb 
milions de seguidors a tot el món, es 
reflecteix en els milers d’articles de 
marxandatge que porten l’escut i els 
colors blaugrana. Més de 7.000 refe-
rències de productes oficials llicenciats, 
la gestió dels quals el Club va assumir 
directament el juliol del 2018 amb la 
creació de la societat Barça Licensing & 
Merchandising (BLM).

Aquesta segona temporada en què 
el Club va exercir un control directe en 
l’explotació dels seus drets de retail i 
marxandatge, BLM va continuar treba-
llant per consolidar la seva expansió en 
l’àmbit local i internacional i va acon-
seguir tancar l’exercici amb un balanç 
positiu, malgrat la situació excepcional 
viscuda en els últims mesos a causa de 

l’emergència sanitària causada per la 
propagació del coronavirus. 

En aquesta línia, BLM va reforçar la 
seva aposta pel retail físic a través de 
l’obertura de dos nous punts de venda 
gestionats directament pel Club, amb 
la nova botiga de la T2 de l’aeroport de 
Barcelona i la Barça Store de Canale-
tes, a més d’adjudicar-se l’explotació 
de l’única botiga destinada a un equip 
de La Lliga dins la T1, fins a finals del 
2025. Situada al cor de la Rambla, la 
nova botiga de Canaletes va obrir les 
seves portes al setembre del 2019 i 
compta amb un total de 1.900 m2 di-
vidits en tres plantes que combinen 
les noves tecnologies i elements ca-
racterístics relacionats amb la tradi-
ció blaugrana, amb l’objectiu d’oferir a 
l’usuari una experiència 100% Barça. 
Pel que fa a l’aeroport de Barcelona, 

BLM va refermar la seva presència en 
aquest espai, per on van passar més 
de 52 milions de passatgers el 2019, 
amb la inauguració de la seva botiga 
a la zona de sortida dels vols de la T2 
al setembre d’aquest mateix any, i as-
segurant-se un nou punt de venda a 
la T1, que obrirà la temporada 2020/21 
amb una ubicació privilegiada en ple 
Sky Center, un cop superats els con-
trols de seguretat.  

Amb aquests tres establiments, 
BLM amplia a sis el nombre de punts de 
venda propis, que es completen amb les 
botigues del Camp Nou, Passeig de Grà-
cia i La Roca Village. I suma així un total 
de 15 establiments, incloent-hi la seva 
xarxa de botigues llicenciades.

Així mateix, la temporada 2019/20 
BLM va reforçar la seva aposta per am-
pliar el ventall de productes únics per 
als aficionats culers a través de les col-
leccions exclusives 100% Barça, que 
inclouen propostes per a home, dona i 
nen, inspirades en l’esperit i la tradició 
blaugrana, i que permeten apropar en-
cara més el Club a tots els aficionats. 
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Una de les grans novetats de la temporada 2019/20 va ser el 
llançament de la plataforma de comerç electrònic per a la  
venda ‘online’ dels productes de la botiga de l’Estadi

El nou ‘e-commerce’ de la 
Barça Store del Camp Nou 

La temporada 2019/20 també va signi-
ficar el llançament de la nova platafor-
ma d’e-commerce oficial de productes 
de la Barça Store del Camp Nou, em-
marcada dins l’aposta estratègica del 
Club pel control del retail i per l’expan-
sió de la marca Barça arreu del món. 
Aquest canal de venda online és, a més, 
un dels elements clau dins el nou eco-
sistema integrat de productes i serveis 
digitals Barça, en el marc de la seva 
nova estratègia digital. 

Aquesta nova plataforma, que ja 
està disponible a Europa, permet apropar 
el Club als seus fans, que d’aquesta ma-
nera tenen accés a un ampli ventall de 
productes 100% Barça sense importar on 
es troben físicament. I alhora suposa una 
fita molt important per al FC Barcelona, ja 
que permet obrir un nou canal d’ingres-
sos obtenint una rendibilitat més gran, 
que l’ajudi a continuar sent un referent 
tant dins com fora del camp en un entorn 
cada cop més competitiu.  

A més de les equipacions oficials 
dels primer equips de futbol i dels es-
ports professionals, també es poden 

comprar accessoris, col·lecions de roba 
i complements exclusius. Entre aquests, 
per exemple, la col·lecció Gallina de piel, 
que ret homenatge a Johan Cruyff i que, 
fins ara, només es podia adquirir a la Bar-
ça Store física del Camp Nou.

Les mascaretes del Barça 
Davant la situació  excepcional genera-
da per la Covid-19 i l’obligació de portar 
mascareta per part de la ciutadania en 
llocs públics amb l’objectiu de contri-
buir a contenir la propagació del virus, 
el Barça aquesta temporada va llançar 
la seva pròpia línia de mascaretes. De 
producció local, confeccionades en un 
taller de Mataró amb cotó 100% ecolò-
gic, aquestes mascaretes compleixen 
amb totes les condicions de seguretat 
i amb les normatives sanitàries vigents.

Des de l’inici de la pandèmia, el 
Barça va treballar per conscienciar la 
població de la necessitat de preven-
ció a l’hora de fer front a aquest virus. 
D’aquesta manera, els aficionats culers 
poden protegir-se i protegir els altres 
portant la mascareta del seu equip. 

BARÇA LICENSING & MERCHANDISING
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AFORAMENTS

FACTURACIÓ REGULAR
La previsió de facturació global en concepte d’entrades de 
futbol, bàsquet i seccions era de tancar la temporada amb 
un 6% d’augment de facturació respecte a la temporada 
2018/19. A causa de la situació amb la Covid-19, el resultat 
es va situar en 49 milions d’euros, i es va tancar la tempora-
da amb un -34% respecte a la campanya anterior.

Taquillatge del Camp Nou
La facturació del Camp Nou durant la temporada 2019/20 
hauria superat la facturació de la 2018/19 en un 6%, però 
a causa de la Covid-19 es va tancar la temporada amb una 
xifra de 47,4 MM €, un 34% inferior.

L’augment que s’havia assolit fins al febrer d’aquesta tem-
porada 2019/20 s’hauria mantingut sense l’efecte de la Co-
vid-19, ja que es compta amb les noves dinàmiques comer-
cials com la gestió de venda anticipada mitjançant 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. Amb la nova guia comercial de retail, s’han 
millorat les vendes gràcies a la professionalització del per-
sonal de Taquilles com a agents de venda.

Analitzant les dades de facturació per competició, s’ob-
serva un important augment del +57% en el Trofeu Joan 
Gamper, gràcies al prestigi de l’equip rival, juntament amb la 
consolidació del GamperFest.

Taquillatge del Palau i de l’Estadi Johan Cruyff
El Palau va tancar amb una xifra d’1,5 MM €, un 29% menys 
que la temporada 2018/19, tot i que la previsió era acabar 
amb un 25,8% per sobre. La previsió de cada secció era aca-
bar la temporada creixent un 18% en bàsquet, amb una cai-
guda del 4% en seccions i amb un creixement del 119% en 
l’Estadi Johan Cruyff.

L’important creixement en bàsquet vindria determinat per 
la gestió de venda anticipada mitjançant Smart Booking, 
l’augment de preu mitjà gràcies a la gestió de preus dinà-
mics, i la implantació de packs i de productes VIP addicionals 
com l’starpass. La caiguda en seccions és deguda al fet que 
la temporada 2018/19 va haver-hi un calendari comparativa-
ment molt més favorable a nivell d’equips i horaris en l’hand-
bol i que al futsal es va jugar un cinquè partit, en el qual es va 
facturar gairebé un 30% del total de la temporada.

El Barça femení va aportar facturació addicional a l’Esta-
di Johan Cruyff, fent que tot i l’efecte Covid-19, la facturació 
hagi estat de 141.000 €, un 210% superior a la temporada 
2018/19.

Seient Lliure Camp Nou
Durant els 20 partits que es van jugar al Camp Nou la tempo-
rada 2019/20, la mitjana d’alliberacions entre els socis abo-
nats ha estat de 32.237 per partit, un 24% més respecte a la 
temporada 2018/19.

Lliga Champions Copa Gamper Supercopa

Temp. 17/18

Bàsquet

Temp. 18/19

Seccions

Temp. 19/20

EVOLUCIÓ DE LA FACTURACIÓ DEL FUTBOL PER COMPETICIONS

INGRESSOS 2019/20 PER COMPETICIÓ

Champions 
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18%

Lliga 
34,2 MM€ 

72%

Copa
0,4 MM€

1%

Gamper
4,1 MM€

9%

EVOLUCIÓ DE LA FACTURACIÓ DEL PALAU 

EVOLUCIÓ NOMBRE ALLIBERACIONS MITJANES PER PARTIT DE FUTBOL

MITJANA ALLIBERACIONS PER COMPETICIÓ
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AFORAMENTS

Seient Lliure Palau  
El nombre d’alliberaments creix un 6% respecte a la tem-
porada 2018/19. La mitjana d’alliberacions de la temporada 
2019/20 es va situar en les 1.574 per partit.

Assistència Camp Nou
Tot i no haver-se pogut jugar amb públic els últims partits 
de temporada que tenen ràtios d’assistència molt superiors 
a la mitjana de la temporada, el Camp Nou va registrar no-
més una caiguda als volums d’assistència del 4% respecte 
als de la temporada passada, amb una assistència mitjana 
de 74.026. Aquest millora va ser donada pels projectes co-
mercials realitzats durant l’any.

Assistència Palau
L’assistència general al Palau va augmentar un 5% respecte 
a la temporada 2018/19 tot i no haver jugat els últims partits 
de temporada. Tant en el bàsquet com en l’handbol l’assis-
tència va augmentar un 17%, en canvi en el futsal i l’hoquei 
patins l’assistència va disminuir en un 18% i un 10%, respec-
tivament. En el cas de bàsquet el creixement va ser degut 
als projectes comercials i a un augment de l’assistència de 
l’abonat.

Facturació VIP
A l’àrea de B2B es van aconseguir superar els registres his-
tòrics de facturació. En el futbol, amb un increment de l’11% 
respecte a la facturació de la campanya 2018/19 i al bàsquet 
del 30%, fet que ha permès al departament B2B assolir per 
primera vegada un sold out de l’estoc disponible que està 
destinat a les empreses. 

En futbol aquesta fita històrica es va aconseguir per l’ac-
tivació de dues accions comercials clau. Per una banda, 
oferint als clients una contractació multianual, que va ser 
adoptada pel 50% dels clients i, per una altra, una nova ta-
rifa d’hospitality que va aconseguir aportar més del 40% del 
volum de les noves contractacions.

Al bàsquet destaca la nova disposició de les localitats VIP 
Pista en format de U, acompanyat de més disponibilitat, i 
això ha ajudat a assolir uns resultats històrics.

Temp. 17/18

Temp. 17/18

Mitjana assist. 16/17

Temp. 18/19

Temp. 18/19

Mitjana assist. 17/18

Temp. 19/20

Temp. 19/20

Mitjana assist. 18/19

EVOLUCIÓ NOMBRE ALLIBERACIONS MITJANES PER PARTIT BÀSQUET

EVOLUCIÓ ASSISTÈNCIA AL CAMP NOU 

Lliga Champions Copa Gamper Supercopa

Temp. 17/18 Temp.18/19 Temp. 19/20

EVOLUCIÓ ASSISTÈNCIA AL CAMP NOU PER COMPETICIÓ

ASSISTÈNCIA MITJANA PER SECCIÓ

EVOLUCIÓ ASSISTÈNCIA AL BÀSQUET 
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Un projecte consolidat que 
s’estén per tot el món
La Barça Academy continua mostrant-se 
com un dels projectes més internacio-
nals engegats pel FC Barcelona arreu del 
món. Una temporada més va continuar 
amb la seva expansió, especialment per 
alguns dels mercats més estratègics per 
al Club. Tot i això, els efectes econòmics 
després del pas de la pandèmia de la 
Covid-19 i del tancament de totes les 
seus del món durant algunes setmanes 
o mesos també va sacsejar algunes es-
coles, com ara les del Canadà i Austràlia, 
que malauradament van haver de tan-
car les seves portes.

A l’inici de la temporada 2020/21, 
el FC Barcelona té un total de 46 Barça 
Academy repartides per tot el món. Una 
bona part d’aquestes són al continent 
americà, on suma un total de 20 pro-
jectes, dels quals 11 són als Estats Units 
d’Amèrica. La següent gran regió amb 
més escoles de futbol és Àsia-Pacífic, 
amb un total de 15, mentre que EMEA 
(Europa, Orient Mitjà i Àfrica) en reuneix 
un total d’11. 

La principal novetat dels darrers 
mesos va ser la incorporació d’una 
nova Barça Academy PRO ubicada a 
Miami (Estats Units), que a diferència 
de les altres escoles amb aquesta con-
dició fins avui és la primera que està 
gestionada directament al 100% pel 
FC Barcelona, sense anar acompanyat 
d’un partner. En aquesta situació tam-
bé es troba a partir de la nova tempo-
rada la Barça Academy PRO New York, 
que també va fer el pas endavant per 
treballar dirigida pel Club. 

Un procés silenciós
Durant la temporada 2019/20, la Barça 
Escola Barcelona va comptar amb prop 
de 600 esportistes entre les modalitats 
de futbol, bàsquet i la nova secció amb 
què va començar el curs, el futbol sala. 
Després de l’enderrocament del Minies-
tadi, la Barça Escola de futbol es va mou-
re cap als camps de la Ciutat Esportiva 
Joan Gamper, on es va continuar la feina 
de promoció esportiva i els més joves 

van poder compartir alguns dels espais 
habituals d’entrenaments dels seus ídols 
i dels jugadors dels equips formatius.

La quarta campanya de la Barça 
Escola de Basket va tornar a tenir al vol-
tant de 200 nens i nenes que van con-
tinuar gaudint del seu esport preferit a 
tocar del Camp Nou sota la supervisió 
de dos exjugadors del FC Barcelona, 
Roberto Dueñas i Nacho Solozabal. 

Més d’un centenar de nens i nenes 
van ser els fundadors de la primera ge-
neració d’esportistes de la Barça Escola 
Futsal, adreçada a joves de 6 a 11 anys 
i que van fer els seus entrenaments a 
les instal·lacions de l’INEFC Barcelona, a 
més de disputar les seves jornades de 
competició interna al pavelló de la Ciu-
tat Esportiva Joan Gamper. Aquesta es-
cola de futbol sala ja va aportar el seu 
primer esportista de cara als equips 
formatius per a la temporada 2020/21 
i compta amb la supervisió del capità 
del primer equip de futbol sala del Club, 
Sergio Lozano.

MEMÒRIA FC BARCELONA 

BARÇA ACADEMY
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Delhi i Cap Cana consoliden  
els tornejos regionals
Per segon any consecutiu, la ciutat de Delhi (l’Índia) i la 
regió de Cap Cana (República Dominicana) han estat l’es-
cenari dels tornejos regionals de les Barça Academy ubi-
cades a les regions d’Àsia-Pacífic i de Las Américas res-
pectivament. La Barça Academy Delhi NCR ha repetit com 
a seu d’un torneig en creixement on enguany s’ha comptat 
amb la incorporació de la Barça Academy Istanbul, mentre 
que República Dominicana s’ha consolidat com a reunió 
prenadalenca ineludible per als nens i nenes de les Barça 
Academy americanes des de ja fa quatre anys.

Entrenaments virtuals  
en temps de Covid-19
El tancament de totes les Barça Academy del món durant els 
moments més durs de la pandèmia va fer que es plantegés 
una nova manera d’entrenar els esportistes. Es va habilitar 
una plataforma de vídeos on podien exercitar-se gràcies a 
més de 60 propostes de condicionament físic i de reptes per 
millorar les habilitats amb la pilota i després les compartien 
a les xarxes amb l’etiqueta #BarçaAcademyStayHome. També 
van aprendre història del Club, van visionar partits històrics, 
van treballar anàlisi del joc i els van posar en comú a través de 
teleconferències.

Barça Academy PRO Miami,  
la primera 100% del Club
El projecte Barça Academy va arrencar un nou model de ges-
tió, dirigida en la seva totalitat des del Club, i ho fa en una 
localització estratègica, com és la ciutat de Miami. La posada 
en marxa de l’oficina del FC Barcelona al cor de Nova York el 
2016 va propiciar clarament el seu creixement en el territori 
americà, que avui compta amb un total d’11 projectes en tot 
el país. A més, Miami recupera una acadèmia de futbol que 
anteriorment ja va estar operant a la zona, però en aquest 
cas amb una gestió integral per part del Club.

Primers campus d’estiu  
gestionats directament pel Club
El mes de juliol del 2019 van celebrar-se a les instal·lacions de 
la Ciutat Esportiva Joan Gamper els primers campus d’estiu 
internacionals amb pernoctació gestionats directament pel 
Club. En aquests Barça Academy Summer Camps van poder 
reunir durant 3 setmanes diferents més de 200 nens i nenes 
que van venir d’una cinquantena de països de tot el món per 
viure una experiència 100% Barça i gaudir d’una barreja entre 
els entrenaments i unes activitats esportives i lúdiques que els 
van fer tenir una experiència inoblidable. 

MEMÒRIA FC BARCELONA 
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Els jugadors que 
tothom recorda

L’estima pels antics jugadors del primer 
equip del FC Barcelona per tot el món 
continua creixent temporada a tempora-
da, com ho demostra el fet del gran nom-
bre de partits que ja estaven confirmats 
per a la primavera i l’estiu del 2020 que, 
finalment, es van haver d’anul·lar per la 
pandèmia de la Covid-19 arreu del món, 
a ciutats com ara Liverpool (Anglaterra), 
Quito (Equador), Cúcuta (Colòmbia), Gua-
temala, San Salvador (el Salvador) o Tira-
na (Albània). 

Tot i això, durant la temporada 
2019/20 els Barça Legends van dur a ter-
me un parell de gires internacionals per 
Sud-amèrica, la primera de les quals els 
va portar durant el mes de desembre a 
jugar la Legends Cup a Sao Paulo (Brasil), 
una gira que va suposar el debut amb 
l’equip de Deco i de Dani Tortolero, on van 
guanyar a les semifinals els Borussia Le-
gends (amb gols de Giuly i Mendieta), i 
van caure a la final davant els Sao Paulo 
Legends. 

La segona gira va tenir lloc a prin-
cipis del mes de març a Colòmbia, amb 
dos partits jugats a Cali i Bogotà que van 
veure les primeres aparicions amb els 
Barça Legends de Carles Puyol, Roberto 
Trashorras i Samu Okunowo. A Cali van 
jugar contra un combinat de les Glorias 
de América i del Deportivo Cali, on van 
guanyar per 0-4 amb gols de Belletti, Sa-
viola (2), i Ezquerro, mentre que a Bogotà 
van jugar contra els Colòmbia Legends, 
on van empatar a un amb gol de Saviola.

Un dels moments més esperats de 
la temporada era la gira compartida per 
tot el món que tenien previst dur a terme 
els equips de llegenda de l’AC Milan i el 
FC Barcelona amb motiu de la comme-
moració del 120è aniversari de la funda-
ció de tots dos clubs i que porta per nom 
Legends of Style. Les presentacions es 
van portar a terme a finals de novem-
bre i principis de desembre a totes dues 
ciutats i van comptar amb la presència 
de jugadors com Saviola, Nadal, Chapi 
Ferrer, Zambrotta, Albertini, Dida, Massaro, 
Boban, Baresi, Coco o Tassotti.

La pandèmia de la Covid-19 no va poder fer realitat la gira 
compartida amb el Milan amb motiu del 120è aniversari, però 
el pas dels Legends per Sao Paulo i Colòmbia va ser un èxit

BARÇA LEGENDS
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Com ja és habitual durant aquests 
darrers anys, també diversos integrants 
dels Barça Legends van estar participant 
durant la temporada en diferents esde-
veniments amb partners i també van do-
nar suport a la gira del primer equip que 
l’estiu del 2019 es va desplaçar al Japó i 
als Estats Units. Aquesta vegada, Juliano 
Belletti va ser qui va fer diferents meet 
and greet amb els aficionats de Tòquio, 
Kobe, Miami i Detroit, a més de visitar les 
Barça Academy de Nara, Orlando, Colum-
bus i Chicago, on va participar en clínics 
organitzats pels responsables de cadas-
cuna d’aquestes seus. També en aquesta 
campanya van passar per la Llotja del 
Camp Nou jugadors com Chapi Ferrer, 
Lluís Carreras, Luis García, Edmílson, Sergi 
Barjuan, Hristo Stóitxkov, Rivaldo, Litma-
nen, Keita, Roger Garcia i Belletti.

Finalment, cal destacar el gran crei-
xement i suport internacional que con-
tinua tenint el projecte Barça Legends a 
les xarxes socials, que acaba de superar 
el mig milió de seguidors al seu compte 
oficial d’Instagram. 

BARÇA LEGENDS
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ÀREA PATRIMONIAL / ESPAI BARÇA

La primera peça de l’Espai Barça es va inaugurar a l’agost 2019 
amb el xut d’honor de Jordi Cruyff i la presència dels capitans 
Messi, Busquets, Piqué i Sergi Roberto

Estadi Johan Cruyff, l’Espai 
Barça comença a fer-se realitat

El 27 d’agost del 2019 es va inaugurar 
oficialment la primera peça de l’Espai 
Barça, l’Estadi Johan Cruyff, situat a 
tocar de la Ciutat Esportiva Joan Gam-
per, a Sant Joan Despí. El tret de sortida 
d’aquesta nova instal·lació va tenir lloc 
enmig d’una gran festa popular i futbo-
lística. Les activitats a l’exterior del re-
cinte, a càrrec d’entitats socials de Sant 
Joan Despí i Sant Feliu de Llobregat, van 
amenitzar una tarda que ja forma part 
de la història del Club. Perquè a dins, 
milers d’espectadors van presenciar 
l’acte inaugural d’un estadi on creixeran 
els somnis dels nois i noies de la Masia. 
Tampoc s’ho van perdre el president 
del Club, Josep Maria Bartomeu; el vi-
cepresident primer del FC Barcelona i 
de la Fundació Barça, Jordi Cardoner; 
el vicepresident i responsable de l’Es-
pai Barça, Jordi Moix; el vicepresident i 

tresorer, Enrique Tombas; i els membres 
de la Junta Directiva Joan Bladé, Javier 
Bordas, Silvio Elías, Josep Ramon Vi-
dal-Abarca, Pau Vilanova, Jordi Calsa-
miglia, Maria Teixidor, Emili Rousaud, 
Xavier Vilajoana i Josep Pont, a més del 
CEO del Club, Òscar Grau.

No hi podia faltar tampoc la família 
de l’exentrenador, amb la presència de 
Danny Cruyff, esposa de l’holandès, i 
dels seus fills Susila i Jordi Cruyff, així 
com els nets i altres persones properes 
a la família. També van assistir a l’acte 
el president del Parlament de Cata-
lunya, Roger Torrent, la delegada del 
Govern a Catalunya, Teresa Cunillera, i 
l’alcalde de Sant Joan Despí, Antoni Po-
veda, entre moltes altres personalitats.
Abans de la cerimònia d’inauguració 
sobre la gespa, el president Bartomeu, 
Danny Cruyff i els seus fills, i l’alcalde An-

toni Poveda van ser els encarregats de 
descobrir la placa inaugural situada a la 
Llotja Presidencial de l’Estadi Johan Cruyff.

El primer equip, present
Però si hi havia algú que no es podia 
perdre la inauguració d’aquest esta-
di, on les futures estrelles han de for-
mar-se, eren els quatre capitans del 
primer equip del FC Barcelona: Leo 
Messi, Sergio Busquets, Gerard Piqué i 
Sergi Roberto, tots quatre formats a la 
Masia i representants dels valors i de la 
identitat del segell Barça. A tots quatre 
els van acompanyar Frenkie de Jong i 
Ernesto Valverde amb el seu cos tècnic. 
Jugadores del Femení i jugadors del 
Barça B, acompanyats dels seus res-
pectius tècnics, Lluís Cortés i Francesc 
Xavier Garcia Pimienta, també van ser 
presents a la inauguració de la que és 
la seva nova llar.

Posteriorment, i abans de l’inici del 
primer partit de la història de la nova 
instal·lació blaugrana entre els juvenils 
del Barça i de l’Ajax, la música i els balls 
van ser els protagonistes d’una cerimò-
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nia amb molt de futbol. Com li agrada-
ria al mateix Johan, figura que, com no 
podia ser d’una altra manera, va ser 
molt recordada.

Cruyff marca el camí
Perquè el seu estadi no podia tenir 
un altre inici. Frases mítiques seves 
van ressonar per la megafonia men-
tre una representació de nens i nenes 
de la Masia  feien un rondo, l’essència 
de la filosofia de joc del Barça. El mo-
ment àlgid, però, va estar reservat per 
al seu fill, Jordi Cruyff, que va saltar al 
terreny de joc per fer el xut d’honor 
acompanyat de la seva mare, Danny, 
però també de Messi, Sergio, Piqué, 
Sergi Roberto, Ferran Sarsanedas (Bar-
ça B) i Marta Torrejón (Femení). Una 
rematada simbòlica, ja que es va fer 
amb la pilota original de la temporada 
1973/74, l’any en què Johan va comen-
çar la seva trajectòria al Barça. L’espai 
dels somnis ja és una realitat. La nova 
casa del Barça B, el Femení i el Juvenil 
A a Europa ja ha entrat en joc. Així que, 
com diria Johan, “sortiu i gaudiu”. 

ÀREA PATRIMONIAL / ESPAI BARÇA

La família Cruyff, 
representada 
per la seva dona 
Danny i els seus 
fills Susila i Jordi, 
va mostrar el seu 
etern agraïment

La cerimònia va 
conjugar música, 
ball i futbol abans 
del primer partit 
al nou recinte, 
entre els juvenils  
del Barça i de 
l'Ajax
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CARACTERÍSTIQUES 
GENERALS

INTERIOR

EXTERIOR

GRADA I CAMP

MODERN I EFICIENT
El disseny de Batlle i Roig Arquitectes 
destaca per un concepte modern, efici-
ent i funcional per a 6.000 espectadors.

PERFIL ASIMÈTRIC
Inspirat en el camp del carrer Indús-
tria, té una tribuna alta i una graderia 
baixa, però manté la sensació d'unitat.

CÓRNERS CIRCULARS
Els córners circulars generen la màxi-
ma proximitat entre els espectadors 
i els jugadors i això fa que se sentin 
acompanyats.

Escales d’accés a 
Tribuna.

Escales d’accés a la segona 
graderia de Tribuna.

Detall de la senyalística.Accés al vestidor del Barça B i Femení.

Sala d’Unitat de Control d’Operacions.

Sala de premsa. Perspectiva des de Tribuna.
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RETIRADA DE LA PASSAREL·LA
El procés d’enderrocament del Miniestadi va finalitzar el mes de gener amb la retirada 
de la passarel·la que l’unia al Palau Blaugrana i que passava per damunt del carrer Arísti-
des Maillol. L’actuació es va dur a terme a mitjans de mes aprofitant una finestra en què 
no hi havia partits ni al Palau Blaugrana ni al Camp Nou. 

PROCÉS D’ENDERROCAMENT  
SOSTENIBLE DEL MINIESTADI
Les obres d’enderrocament del Miniesta-
di van començar el 7 d’octubre del 2019, 
amb treballs preliminars de neteja, i cap 
al 20 de novembre l’edifici ja estava tot a 
terra. Un procés que ha posat el punt final 
a una instal·lació inaugurada el 1982 que 
va veure debutar grandíssims jugadors 
clau en la història del FC Barcelona. 

Demolició mecànica i silenciosa
La demolició -que va començar pel Gol 
Sud, tocant a Tribuna, i va avançar pro-
gressivament pel lateral- es va efectu-
ar amb una gran pinça hidràulica que 
va anar arrencant, a poc a poc, el for-
migó. Al mateix temps que la màquina 
mossegava, es polvoritzava aigua per 
evitar que la pols es pogués dispersar 
en l’aire. Tot i l’espectacularitat del pro-
cés, els treballs van ser relativament 
silenciosos i no van molestar el veïnat. 
El Club va escollir una demolició me-
cànica, en detriment d’altres sistemes 
com la voladura, perquè les dimensi-
ons del Miniestadi permetien aquest 
tipus de procediment, més controlat 
i sostenible, que possibilita reciclar i 
reaprofitar més del 80% dels materials 

i minimitzar les afectacions de l’entorn.
Dels 15.000 seients de què constava 
la instal·lació, 11.000 es van donar a 
entitats que van mostrar interès per 
reciclar-los. La majoria es van cedir 
a clubs esportius, com, per exemple, 

el Centre d’Esports Manresa i el Real 
Club de Polo de Barcelona, el Club Es-
portiu Sant Gabriel, el Club Esportiu 
Europa, entre d’altres; i a consistoris 
municipals com l’Ajuntament de Vic i 
l’Ajuntament de Castellar del Vallès.
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UNA NOVA XARXA ELÈCTRICA PER AL CAMP NOU
El FC Barcelona va estrenar la tardor 2019 una nova xarxa 
elèctrica, fruit de diversos mesos de treball que han per-
mès remodelar una instal·lació que s’havia quedat obsoleta. 
Aquesta gran transformació ha implicat dos canvis princi-
pals. D’una banda, la creació de noves escomeses elèctriques 
(canals d’arribada de l’electricitat que arriben a un nou centre 
d’entrega) i, de l’altra, l’ampliació i reordenació de tot el ca-
blatge del Camp Nou en una anella que transita per l’interior 
de l’Estadi; una mena d’autopista de cables -tant d’electricitat 
com d’àudio, fibra, megafonia, càmeres del circuit tancat de 
televisió, control d’accés i sistemes de seguretat- a les quals 
únicament pot accedir-hi el personal qualificat. El Camp Nou 
compta ara amb una de les xarxes de subministrament elèc-
tric més potents i segures del món. Abans la potència elèc-
trica era de 6.000 kW i ara es pot ampliar, progressivament i 
segons les necessitats, fins als 26.000 kW.

Cales i proves de pilotatge  
al Camp Nou
A l’estiu del 2019 es va dur a terme al recinte que envolta 
el Camp Nou un seguit d’obres preliminars de manteni-
ment i seguretat relacionades amb el projecte de l’Espai 
Barça. Els treballs realitzats eren necessaris per ultimar el 
disseny del futur Camp Nou, ja que van facilitar l’estudi a 
fons de l’estructura de l’actual estadi i la resistència del 
propi terreny. Les cales i els tests de pilotatge en diversos 
punts de l’interior i exterior de l’Estadi, com al Gol Nord i al 
Gol Sud, van servir per avaluar l’estat de la fonamentació 
i van complementar els estudis previs realitzats pel Club 
des del 2015.

Mural en homenatge a la Masia 
i al llegat de Johan Cruyff
Poques setmanes abans de la inauguració de l’Estadi Johan 
Cruyff, el 27 d’agost del 2019, es van acabar els últims detalls 
del que és una icona de l’Estadi Johan Cruyff: el mur de la Ciu-
tat Esportiva Joan Gamper que queda just davant de l’apar-
cament del nou estadi, convertit en un gran mural blaugrana 
que ret homenatge a la Masia i al llegat de Johan Cruyff. Una 
de les obres més grans d’Europa en aquesta especialitat artís-
tica i que va ser creada per l’estudi que també va dissenyar el 
mural del túnel de vestidors del Camp Nou, i que en aquesta 
ocasió ha volgut reflectir el poder del talent jove i l’eficàcia de 
la filosofia futbolística de Cruyff. Infants jugant a futbol, frases 
emblemàtiques, el futbol femení, així com Messi, Xavi i Iniesta, 
són algunes de les imatges representades i que tenen com a 
color de fons la característica paleta blaugrana.
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L’Ajuntament concedeix la llicència  
per a l’enderroc del Miniestadi
L’Ajuntament de Barcelona va concedir al Club la llicència 
d’enderroc del Miniestadi, que va permetre començar a l’octu-
bre el desmantellament de la instal·lació i les contigües de la 
Barça Escola i de la passarel·la que el connectava amb el Palau 
Blaugrana. Així, es donava continuïtat a les intervencions deri-
vades de la Modificació del Pla General Metropolità (MPGM), 
aprovada el  2018 per dotar tota la zona de més espai públic i 
obrir el recinte al veïnat. El govern municipal, el districte de les 
Corts i el Club van treballar conjuntament i van explicar al ve-
ïnat i entitats de les Corts les característiques del procés d’en-
derroc, a càrrec del Club i amb una durada d’uns sis mesos. 
Concretament, l’enderroc va incloure els treballs previs (reti-
rada dels seients, retirada d’elements de la coberta i retirada 
dels elements que no fossin de pedra i formigó) i a continuació 
es va procedir a l’enderrocament en els tres àmbits d’actuació 
que incloïa aquest procés: el desmantellament de l’estadi, la 
fonamentació i finalment el condicionament del terreny. 

Comiat institucional  
del Miniestadi
El 24 de setembre del 2019, l’Auditori 1899 va acollir l’acte d’ho-
menatge al Miniestadi on van participar jugadors, entrenadors 
i directius blaugrana que van viure moments inoblidables a 
l’estadi inaugurat el 1982. Una tarda d’emocions conduïda pel 
periodista Pere Escobar i que va arrencar amb una taula ro-
dona on van participar el director de Relacions Institucionals, 
Guillermo Amor; l’entrenador del Barça B, Francesc Xavier Gar-
cia Pimienta; la capitana del Femení, Vicky Losada; i l’exjuga-
dor Txetxu Rojo. Cadascun d’ells va recordar els inicis del Mini 
i es van emetre deu càpsules dedicades a l’emblemàtic estadi. 
Per la seva part, Jordi Moix, vicepresident econòmic i pa-
trimonial i responsable de l’Espai Barça, va explicar com 
seria el procés d’enderrocament del Miniestadi, terreny on 
es construirà el nou Palau Blaugrana, i Jordi Cardoner, vice-
president primer del Club i de la Fundació Barça, va llançar 
un missatge d’esperança cap al projecte i a la temporada que 
tot just començava.

L’Espai Barça,  
protagonista a Tòquio
Jordi Moix, vicepresident econòmic i patrimonial i responsable 
de l’Espai Barça, va exposar en una conferència celebrada a 
l’Instituto Cervantes de Tòquio el projecte de transformació del 
Camp Nou, el nou Palau Blaugrana, el Campus Barça i l’Estadi 
Johan Cruyff. Sota el títol Arquitectura i esport: FC Barcelona, 
projectes estratègics i Espai Barça, Moix va explicar els aspec-
tes principals d’aquest projecte central que forma part del pla 
estratègic del Club per als propers anys. També van intervenir 
William T. Mannarelli, director de l’Àrea Patrimonial del Club, 
que es va centrar en la primera de les obres que s’han com-
pletat del projecte, l’Estadi Johan Cruyff, i Víctor Pageo, Pro-
ject Manager de Nikken Sekkei, despatx d’arquitectura i engi-
nyeria japonès responsable de la proposta arquitectònica del 
futur Camp Nou, que va desvelar l’origen del disseny. L’acte va 
comptar amb la presència de l’ambaixador d’Espanya al Japó, 
Jorge Toledo Albiñana; de la gerent de l’Instituto Cervantes, 
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Mavisa Carranza, i del comissionat de Promoció Econòmica, 
Empresa i Innovació de l’Ajuntament de Barcelona, Lluís Gó-
mez; així com també de la delegada de Cultura de la Junta Di-
rectiva del FC Barcelona, Teresa Basilio.



212

MEMÒRIA FC BARCELONA 

Participació a la XXIV Jornada  
dels Economistes
Jordi Moix, vicepresident econòmic i patrimonial i responsa-
ble de l’Espai Barça, va ser un dels encarregats de participar 
en la XXIV Jornada dels Economistes organitzada pel Col·le-
gi d’Economistes, sota el títol Economia digital i sostenibilitat. 
Una sessió que tenia com a objectiu establir un fil conductor 
entre aquests dos conceptes íntimament lligats i de rellevàn-
cia social pels seus efectes a curt, mitjà i llarg termini. Moix va 
ser l’escollit per participar en el panell Esports i e-Sports, 5G i 
la immersió en la realitat virtual, i va oferir una xerrada on va 
aportar la visió del Club en l’aplicació de la tecnologia 5G en 
l’Espai Barça. Durant la seva intervenció va parlar de les noves 
funcions que oferirà aquesta innovadora tecnologia i va recor-
dar que gràcies a l’acord vigent entre el FC Barcelona, GSMA 
i la Mobile World Capital, amb la col·laboració de Telefónica, 
el Camp Nou va assolir l’extraordinària fita de ser el primer 
estadi d’Europa a provar la tecnologia 5G. A més, també va 
destacar els criteris Smart del complex i l’ús que s’està fent de 
la tecnologia Building Information Modeling (BIM) durant el 
procés de construcció.

Presentació del projecte Espai Barça 
a l’Oficina d’Atenció Especialitzada
El Club va fer una presentació de l’Espai Barça el mes de gener 
del 2020 a l’OAE i va fer un repàs de l’evolució del projecte, en-
trant en el detall de les mesures d’accessibilitat implantades a 
l’Estadi Johan Cruyff i explicant l’estat dels projectes del nou Pa-
lau Blaugrana i del futur Camp Nou. Es va aprofitar també per 
fer menció de l’enderroc del Miniestadi, així com dels treballs 
realitzats a l’actual estadi i de les obres que s’han de dur a terme, 
com és el cas del projecte de la Rambla Barça i la primera fase 
d’urbanització de l’avinguda de Joan XXIII.

Aprovació del projecte d’urbanització dels carrers  
i zones verdes a les Corts
La Comissió de Govern de l’Ajuntament de Barcelona va donar 
llum verda al projecte d’urbanització inclòs en el planejament 
aprovat el mandat passat, la Modificació del Pla General Metro-
polità (MPGM), que obre el recinte al veïnat. Concretament, els 
carrers que cal renovar són Arístides Maillol, Joan XXIII, Gregorio 
Marañón, Menéndez Pelayo, Cardenal Reig, Elisabeth Eidenbenz 
i travessera de les Corts. L’àmbit que cal reurbanitzar té una su-
perfície de 111.046,74 m2, i el FC Barcelona hi invertirà 28 milions 
d’euros (més IVA). El conjunt de les actuacions permetran crear 
un gran espai obert al voltant de l’Estadi, eliminar la tanca exte-
rior i els desnivells que hi ha ara i renovar i ampliar els carrers de 
l’entorn per reordenar l’accés rodat i de vianants, augmentant-ne 
també la seguretat.

Inici de les obres d’urbanització  
a l’avinguda de Joan XXIII
Les obres d’urbanització iniciades el febrer del 2020 en el tram de 
l’avinguda de Joan XXIII, comprès entre els carrers de Menéndez 
Pelayo i Martí i Franquès, corresponen al projecte d’urbanització 
dels carrers i espais públics de l’entorn del Camp Nou, inclosos 
en el projecte d’urbanització de l’Espai Barça. D’aquesta manera, 
el projecte preveu modificar la secció del carrer, ajustant el traçat 
i reduint els carrils de circulació, desplaçant la calçada cap al ce-
mentiri. Amb la nova urbanització, l’avinguda tindrà un nou tra-
çat amb voreres amples, reduint la secció viària, amb carril bici, 
i amplada apta per a 3 carrils de circulació (1 carril de circulació 
per sentit i 1 carril inicialment de serveis i aparcament). Així, es 
preveu la reconfiguració de la rambla de pins com a espai lliure i 
nou accés de vianants, connectant el barri i l’Espai Barça amb la 
Diagonal. La rambla quedarà lligada a una nova zona verda en-
tre el carrer d’Elisabeth Eidenbenz (antic carrer de la Maternitat) i 
Joan XXIII, al voltant de la Masia, i separada de l’espai viari.
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Presentació del projecte Espai Barça  
al Roca Barcelona Gallery  
El projecte Espai Barça va ser presentat a la primera sessió or-
ganitzada per Roca Barcelona Gallery, sota el títol Paseando por 
Barcelona. L’objectiu del cicle era aprofundir en els edificis més 
rellevants de la Ciutat Comtal i l’apropament als ciutadans de 
la millor arquitectura. Així, l’emblemàtic Camp Nou va ser un 
dels protagonistes i es va fer una anàlisi de la seva remodelació, 
comptant amb la participació, per part del FC Barcelona, de Die-
go Rodríguez, coordinador de Disseny del futur Camp Nou, així 
com amb Jan Güell de Nikken Sekkei, i Fermín Vázquez, de b720 
Fermín Vázquez Arquitectos. Així, es va remarcar la importància 
del projecte i la renovació de les instal·lacions del Club per crear 
el millor campus esportiu del món al centre d’una gran ciutat.

Xerrada a un simpòsium de fauna 
al Museu de les Ciències 
Amb motiu de la jornada tècnica organitzada per la Gene-
ralitat de Catalunya al Museu de les Ciències Naturals de 
Barcelona i que portava com a títol Fauna protegida i edificis. 
Com compatibilitzar-ho?, el Club va ser convidat per expli-
car l’aplicació dels criteris més actualitzats en el projecte de 
l’Espai Barça. Martí Padrisa, arquitecte de l’Àrea Patrimonial, 
va exposar l’inventari d’espècies a les instal·lacions del Club 
a les Corts, així com també les actuacions realitzades per re-
allotjar la colònia de ratpenats que habitaven el Miniestadi, i 
les accions proposades per integrar la fauna dins les futures 
infraestructures que el Club, a partir del projecte Espai Barça, 
anirà construint al districte. 

Creació d’un sistema intel·ligent  
per gestionar l’Espai Barça
El Club està treballant en un projecte innovador que aplica l’In-
ternet de les coses i la intel·ligència artificial per crear un sistema 
intel·ligent que analitzarà i predirà el moviment de persones que 
es produeixen dins i fora de les instal·lacions (Camp Nou, Palau 
Blaugrana, Estadi Johan Cruyff, Campus Barça, Museu i Barça 
Store, etc.), aportant informació que permetrà prendre decisions 
en temps real per gestionar de manera òptima àmbits de l’ac-
tivitat del Club i de l’Espai Barça. El projecte es desenvoluparà 
en col·laboració amb el Barcelona Supercomputing Center (BSC), 
un dels centres de supercomputació més importants d’Europa. 
Aquest sistema garantirà que el soci i el fan gaudeixin al màxim 
de la seva experiència quan visitin les instal·lacions del Club. 
El FC Barcelona i el BSC desenvoluparan la iniciativa gràcies al 
fet que van entrar a formar part d’un projecte finançat per la 
Comissió Europea, anomenat IoTwins, basat en la innovació 
en tecnologies de la informació i la comunicació, i que el Club 
va impulsar a través del Barça Innovation Hub. Aquest projecte 
s’emmarca en el programa Horitzó 2020, el més important en 
l’àmbit de la innovació i la recerca de la Unió Europea. 
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Llum verda al projecte de reparcel·lació  
de l’entorn del Camp Nou
En un nou pas endavant en la transformació de l’entorn de les 
instal·lacions del FC Barcelona, la Comissió de Govern de l’Ajun-
tament de Barcelona va aprovar definitivament el projecte de 
reparcel·lació de l’àmbit de l’Espai Barça, que dona continuïtat a 
la Modificació de Pla General Metropolità (MPGM), aprovat en el 
passat mandat municipal. Aquesta aprovació, juntament amb la 
validació definitiva per part de l’Ajuntament al projecte d’urba-
nització el 9 de desembre passat, tenen com a objectiu obrir el 
recinte al veïnat, requisits necessaris per poder obtenir la llicèn-
cia de construcció del futur Camp Nou.
En aquest sentit, el projecte de reparcel·lació comporta les mo-
dificacions a les parcel·les necessàries per executar l’Espai Bar-
ça i que posteriorment a aquesta aprovació han de ser inscrites 
al Registre de la Propietat. El Club, actualment, compta amb un 
90% de propietat del sòl i va arribar a un acord amb els altres 
propietaris de tot l’àmbit per tramitar el document amb l’Ajun-
tament de Barcelona. A més, se cediran 1.446,50 m2 de sòl per 
construir un equipament esportiu públic, donant continuïtat al 
camp de futbol i el pavelló esportiu d’Arístides Maillol.
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La residència La Masia, Centre de Formació Oriol Tort va ser 
inaugurada el 2011 i durant la temporada 2019/20 s’han reno-
vat els espais interiors per fomentar la relació dels esportistes

Reformes a la Masia Oriol Tort

La reforma va tenir per objectiu la cre-
ació d’uns espais comuns per mitjà 
d’una arquitectura amb un relat de 
Marca, incorporant gràfics distintius a 
partir d’elements corporatius del Club. 

Es van crear espais comuns que fo-
mentessin la relació entre els espor-
tistes, per mitjà de sales de descans, 
oci i lleure dinàmiques, així com nous 
menjadors i es va incidir en la impor-
tància del consum responsable, el 

reciclatge, la consciència nutricional 
amb dietes saludables.

Noves sales d’estudi i biblioteca
També es van crear altres sales d’ús for-
matiu i serveis implícits per al personal i 
professorat, de manera que es van gene-
rar noves sales d’estudi, una biblioteca i 
sales de reforç i es va augmentar la capa-
citat d’algunes aules. Aquestes estances 
es van crear al voltant d’uns accessos, 

recorreguts i circulacions corporatius. Els 
nous espais són acollidors i tenen l’objec-
tiu  que les futures promeses convisquin 
dins un ambient amb identitat de Barça, 
identificant els seus valors, el compromís 
social, l’amor per l’esport, l’estil de joc i 
l’excel·lència. També són més funcionals, 
adaptats als nous sistemes pedagògics, 
moderns i creatius que incideixen en la 
importància dels estudis i la formació 
de les persones a través de l’esport, i per 
mitjà de la identificació i presència dels 
cinc esports professionals. I, a més, tenen 
un element motivador per generar grans 
somnis, on es visualitza el cicle de vida 
de l’esportista, i l’èxit per mitjà de refe-
rents en qui identificar-se.
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Estàtua en memòria  
de Johan Cruyff
Amb motiu de la inauguració de l’Estadi Johan Cruyff i en me-
mòria de l’exjugador, exentrenador i llegenda barcelonista, es 
va encarregar la construcció d’una estàtua que mostrés la seva 
etapa com a jugador. Situada, en un lloc especial, a l’esplanada 
de Tribuna del Camp Nou, al costat d’una altra llegenda del Club 
com és el cas de Kubala, va ser inaugurada en un acte a l’inici de 
la temporada 2019/20.

Trasllat de l’FCB Escola  
a la Ciutat Esportiva 
Amb motiu de l’inici del projecte del nou Espai Barça, amb la 
construcció del nou Estadi Johan Cruyff i el posterior enderroc 
del Miniestadi, va sorgir la necessitat de traslladar l’FCB Escola 
del recinte de les Corts a la Ciutat Esportiva.

Aprofitant els camps d’entrenament que hi havia a la Ciutat Es-
portiva, es van instal·lar uns mòduls prefabricats habilitats com a 
vestidors i oficines on es va poder traslladar l’FCB Escola.

Renovació del camp 
Tito Vilanova 
Davant l’ús gairebé diari i amb l’objectiu de garantir un bon 
estat de la gespa del principal camp d’entrenament del primer 
equip, aprofitant la parada futbolística dels mesos d’estiu i pre-
vi a l’inici de la temporada, es va dur a terme la substitució de 
la gespa del terreny de joc. Aprofitant el canvi de gespa també 
es van fer diverses actuacions de manteniment i millora com 
el bordó perimetral, l’ampliació de la gespa artificial perime-
tral per evitar malmetre la gespa natural, la consolidació del 
terreny en la zona d’accés al camp i la incorporació de gespa 
artificial i la instal·lació de passatubs corrugats en previsió de 
futurs cablejats.

Urbanització de l’entorn  
de la Ciutat Esportiva
Dins el projecte de reparcel·lació de l’entorn de la Ciutat Es-
portiva i de l’Estadi Johan Cruyff de Sant Joan Despí, es van 
portar a terme un seguit d’actuacions d’urbanització i mi-
llora corresponents a l’MPGM. Aquests treballs van consistir 
en la urbanització de nous carrers al voltant de l’àmbit de 
la Ciutat Esportiva, la instal·lació d’1 km de pantalles acús-
tiques de protecció respecte a l’autopista B-23, la construc-
ció d’una passarel·la per a vianants sobre el pas de la via 
de tren, amb la qual cosa es va generar una nova connexió 
entre Torreblanca, la Ciutat Esportiva i el centre de Sant Joan 
Despí i l’ampliació de les zones verdes creant un gran parc 
públic davant de l’Estadi Johan Cruyff.
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Obres Masia Can Felip
Dins l’àmbit de l’Estadi Johan Cruyff, hi ha la Masia de Can Felip, 
on es va dur a terme una primera fase d’obres corresponents a 
la consolidació i reforç estructural, l’enderroc de volums afegits 
a la Masia, reconstrucció i impermeabilització de les cobertes i 
rehabilitació de totes les façanes, així com de la Torre de Guaita, 
l’element de valor patrimonial més gran incorporat a la mateixa 
Masia.

Atès que l’actual terme municipal de Sant Joan Despí és en 
una antiga zona d’assentament romà, durant el procés d’exe-
cució de les obres es van trobar diverses restes arqueològiques 
que han estat degudament documentades i enregistrades per 
un equip especialista de supervisió i control arqueològic, des-
prés d’obtenir els corresponents permisos del Departament de 
Cultura per procedir a fer-ne el desmuntatge.

La Rambla del Barça 

Aprofitant el canvi d’operador dels punts de restauració del 
Bulevard, s’ha projectat un nou espai d’entreteniment i res-
tauració destinat al visitant, on la marca Barça és el principal 
denominador comú, i en què s’ha rescatat de la Rambla i in-
corporat un element tan emblemàtic de la ciutat com és el 
cas de la rèplica de la Font de Canaletes. Aquesta temporada 
2019/20 es van dur a terme uns treballs previs d’escomeses 
d’instal·lacions per a les futures obres que tindran lloc durant 
el curs 2020/21.
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Redistribució del mòdul d’oficines  
i ‘office’ de la Ciutat Esportiva  
Davant dels requeriments de disposar de nous espais d’ofi-
cines i la necessitat d’un menjador-office per al personal de 
les empreses externes, es van dur a terme unes obres de re-
distribució del mòdul d’oficines ubicat a l’aparcament superior 
del recinte. Es van crear sales de reunions i despatxos imper-
sonals, es va flexibilitzar l’ús dels nous espais i es va ampliar 
l’office per augmentar-ne la capacitat i optimitzar l’espai d’ús 
compartit entre empleats del mateix Club i de les empreses 
externes que cada dia presten serveis a la Ciutat Esportiva i a 
l’Estadi Johan Cruyff (neteja, manteniment de les instal·lacions 
i de la gespa, i seguretat).

Renovació de la gespa 
del Camp Nou 
Amb l’objectiu de garantir un bon estat del terreny de joc, previ a 
l’inici de la temporada i aprofitant la parada futbolística dels me-
sos d’estiu, es va dur a terme la substitució de la gespa del Camp 
Nou. Aprofitant el canvi de gespa es van fer un seguit d’actuaci-
ons de manteniment i millora com la reparació de la instal·lació 
d’aspersió del terreny de joc, la millora de l’acabament del graó 
davant la zona de les banquetes, l’ampliació de la zona de gespa 
artificial, amb la qual cosa s’ha augmentat la superfície destina-
da a la zona d’escalfament dels jugadors, el desplaçament de les 
vàlvules de calefacció radiant del terreny de joc i les fixacions i 
els acabaments de les xarxes de les porteries.

Substitució dels policarbonats  
de protecció de l’afició contrària 
A la tercera graderia de Gol Sud de l’Estadi hi ha la zona des-
tinada a l’afició de l’equip visitant. Aquesta zona és modula-
ble en funció del nombre d’aficionats assistents a cada partit. 
Per garantir la seguretat dels aficionats barcelonistes, aquesta 
zona està aïllada per mitjà d’uns plafons mòbils de policarbo-
nat, que es van haver de substituir perquè estaven malmesos 
pel mal ús que han anat rebent al llarg de la temporada i que 
impedien una visió clara del terreny de joc. 

Afectacions pel temporal Glòria  
al recinte de les Corts i la Ciutat Esportiva
Els danys provocats pel temporal Glòria van ocasionar diver-
sos desperfectes tant a les instal·lacions de les Corts com a la 
Ciutat Esportiva que van haver de ser arreglats. Les conse-
qüències climàtiques d’aquell temporal, amb fortes ràfegues 
de vent, van provocar l’esquinçament de les lones de publicitat 
perimetrals al terreny de joc, l’arrencada dels metacrilats de 
protecció de les banquetes dels jugadors, l’arrencada de xi-
prers de Leyland que delimitaven el perímetre del recinte del 
Club, així com altres incidències produïdes per pujades sobta-
des de tensió en la instal·lació elèctrica.
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GESTIÓ I SOSTENIBILITAT ECONÒMICA - OBJECTIUS
Sostenibilitat 
econòmica
Mantenir el Deute Net 
<2xEBITDA
Mantenir la ràtio  
de massa salarial  
per sota del 65%. 
 

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.

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.

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.

Patrimonial
Incrementar el valor 
patrimonial del Club.

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.

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

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

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.

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

LÍNIES 
ESTRATÈGIQUES

GRANS 
PROJECTES

ACCIONS 
INVENTARIADES

PLA ESTRATÈGIC 2015-2021
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L’aparició de la pandèmia del coronavirus al mes de març va 
tenir una gran afectació en l’activitat del Club i en projectes 
estratègics com l’Espai Barça i en l’activitat econòmica

Evolució de la implementació 
del Pla Estratègic 2015-2021

La temporada 2019/20 va ser la cin-
quena de vigència del Pla Estratègic 
2015-21, amb només una temporada 
per finalitzar-lo. En aquests anys el mo-
del de gestió de l’estratègia corporativa 
s’ha anat consolidant, i el Club continua 
optimitzant la coordinació de projectes 
i objectius estratègics. Cal destacar que 
es tracta d’un model obert i adaptable, 
i, per tant, durant aquest període es van 
fer diferents revisions del pla i s’hi van 
incorporar 147 accions noves, un incre-
ment del 37,4% respecte al pla inicial. 

L’última revisió del Pla Estratègic 
sense l’afectació de la pandèmia va ser 
la realitzada el mes de març del 2020. 
Detallem l’evolució del pla per a cadas-
cun dels 5 eixos en què està estructu-
rat: Excel·lència esportiva, Implicació 
social, Patrimoni i Espai Barça, Marca i 
posicionament global i Gestió i sosteni-
bilitat econòmica. 

Excel·lència esportiva
El primer eix, l’Excel·lència esportiva, 
que recull tota l’activitat esportiva, de la 
Masia, de Ciències de l’Esport, del Bar-
ça Innovation Hub i el model de relació 
del Club amb altres entitats esportives, 
es va iniciar la temporada 2019/20 amb 
un 79% implementat i el març del 2020 
l’execució va arribar al 90%. Les acci-
ons dutes a terme en el marc del 40è 
aniversari de la Masia i la consolidació 
del Barça Innovation Hub van ser clau 
per a aquest creixement tan destacat. 

Implicació social
El segon eix, la Implicació social, que 
recull tota l’activitat de l’Àrea Social, de 
la relació amb les penyes, dels esports 
amateurs, de la Fundació i el model de 
relació institucional del Club, es va ini-
ciar la temporada 2019/20 amb un 71% 
implementat i al març s’havia assolit el 

74%. El nombre d’accions es va veure 
incrementat en la constant adaptació 
de l’Àrea Social i en el marc dels 25 
anys de la Fundació. 

Patrimoni i Espai Barça
El tercer eix, Patrimoni i Espai Barça, 
que recull tot el projecte Espai Barça, la 
Ciutat Esportiva i qualsevol intervenció 
a les instal·lacions siguin o no dins del 
projecte Espai Barça. El curs 2019/20 es 
va dur a terme una modificació en la 
metodologia de seguiment del projec-
te, i el percentatge de seguiment resul-
tant va ser del 39%. Cal tenir en compte 
que la durada del projecte supera la vi-
gència de l’actual pla estratègic i que, 
un cop inaugurat l’Estadi Johan Cruyff 
i executada la demolició del Miniestadi, 
les grans intervencions al Palau i l’Esta-
di estan pendents d’executar-se. 

Marca i posicionament global
El quart eix, Marca i posicionament 
global, recull tota l’activitat relacionada 
amb la gestió de la marca, els canals 
digitals, la comunicació i tota l’activitat 
comercial del Club i de Barça Licen-
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sing and Merchandising. La tempora-
da 2019/20 es va iniciar amb un 69% 
implementat, i en l’últim recompte de 
març s’havia assolit ja el 75%. L’incre-
ment va ser possible gràcies a alguns 
projectes destacats com el nou e-com-
merce o BarçaTV+. 

Gestió i sostenibilitat econòmica
El cinquè i últim eix, Gestió i sosteni-
bilitat econòmica, inclou tota l’activitat 
financera i les relacions estratègiques, 
l’operativa, la seguretat, la gestió de la 
mobilitat, la transformació digital i tec-
nològica del Club, la mateixa gestió de 
l’estratègia i el model de direcció i ges-
tió del Club. Es va iniciar la temporada 
amb un 70% implementat i al març 
s’havia assolit el 77%. L’increment va 
ser possible gràcies a alguns projectes 
interns de digitalització i automatitza-
ció de processos corporatius.

Aquest recompte va situar el Pla Es-
tratègic en 540 accions, i un percen-
tatge d’implementació global del 73%. 
La part restant de la temporada hauria 
permès incrementar aquest percentat-
ge, però, malauradament, es va pro-
duir la pandèmia del virus SARS-CoV-2 
i, en conseqüència, amb l’aturada ma-
joritària de l’activitat del Club, totes les 
previsions es van veure lògicament al-
terades.

Impacte de la Covid en el Pla 
Estratègic i resposta del Club
El Club va reaccionar a la pandèmia 
amb un pla de crisi que calia executar 
de manera immediata i anticipada amb 
les accions pertinents, principalment, 
per preservar la salut i la seguretat de 
totes les persones que interactuen en 
l’activitat diària: esportistes, tècnics, 

residents a la Masia, socis, empleats i 
proveïdors del Club... 

Un cop analitzada la situació a tots 
els nivells -des del global de la socie-
tat, l’impacte en el conjunt del sector 
de l’esport, fins a la mateixa afectació 
al Club- i, després de revisar amb totes 
les àrees l’afectació en els principals 
projectes, es va establir una nova pri-
orització per tal que l’adaptació al nou 
escenari fos òptima. Analitzant les prin-
cipals tendències del mercat que s’esta-
ven modificant per la Covid-19, el Club 
també va definir accions estratègiques 
per dur a terme, un cop finalitzada la 
crisi, per mantenir-ne o incrementar-ne 
la posició de competitivitat.

L’afectació de la Covid va ser de-
sigual per sectors i va afectar en gran 
mesura els esports en directe. Addicio-
nalment, altres sectors també van im-
pactar de manera directa en la resta de 
l’activitat del Club, que també va tenir 
una gran afectació a tots els nivells. 

Les principals amenaces per al Club 
van ser l’aturada i les previsions de 
decreixement de l’activitat econòmica, 
amb el tancament de botigues, el Mu-
seu, i qualsevol tipus de servei, junta-
ment amb la prohibició d’assistència 
de públic a grans esdeveniments, amb 
l’aturada de les competicions espor-
tives durant setmanes, cosa que va 
provocar una marcada baixada d’in-
gressos. Posteriorment, les competici-
ons es van reprendre amb els partits 
sense públic, i l’activitat es va recupe-
rar parcialment amb els nous requeri-
ments de seguretat. La limitació de la 
mobilitat que va frenar el moviment 
de persones entre ciutats i països i 
que va afectar directament el turisme 
i els viatges de tot tipus, també va te-

nir impacte en la baixada d’ingressos 
i l’activitat.

També va ser determinant l’incre-
ment del consum digital, que ja era una 
tendència i un àmbit estratègic per al 
Club, i que es va consolidar en tots els 
nivells de la societat, que s’hi va adap-
tar de manera definitiva en totes les 
seves vessants, des de les necessitats 
bàsiques, fins a la relació amb enti-
tats, en les gestions i tràmits, i en l’oci 
i l’oferta de serveis. El Club va prioritzar 
les accions necessàries per donar una 
resposta adequada des de totes aques-
tes vessants i ja va incloure la perspec-
tiva digital en qualsevol iniciativa, amb 
el nou e-commerce i l’OTT BarçaTV+ i 
l’oferta formativa online del BIHUB com 
a novetats més destacades. 

Un altre aspecte que va permetre 
l’actual grau de digitalització del Club 
va ser la ràpida adaptació al teletreball i 
les noves dinàmiques de funcionament 
de les empreses, garantint la seguretat 
dels empleats i adaptant els processos 
interns al nou estat i l’ús de les platafor-
mes de comunicació per mantenir l’efi-
ciència en el treball. El Club va adaptar 
les seves oficines i seus per preparar el 
retorn segur dels seus treballadors i va 
revisar els procediments de reserva i ús 
d’espais de treball i entrenament per 
garantir la baixa concurrència de per-
sones.

Alguns aspectes poden esdevenir 
també oportunitats, ja que la digita-
lització incrementarà la disposició, el 
tractament i l’anàlisi de grans quanti-
tats de dades que permetran potenci-
ar la compartició de la informació, po-
tenciar el coneixement i la innovació, 
i oferir oportunitats, col·laboracions i 
personalitzacions fins ara inabastables, 
consolidant la vocació del Club de gran 
laboratori per al futur de l’esport, a tra-
vés del Barça Innovation Hub. 

Finalment, la resposta social en els 
moments crítics va ser molt significa-
tiva, va augmentar la solidaritat de la 
població i les donacions a fundacions 
i entitats que lluiten contra el corona-
virus. El confinament va incrementar 
també la conscienciació de la societat 
vers la sostenibilitat. El Club va estar 
compromès i va prioritzar les accions 
que tinguessin impacte positiu en la 
solidaritat i la sostenibilitat, on l’aspec-
te més visible va ser la cessió dels title 
rights de l’Estadi amb aquest objectiu. 
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EL REPTE DE SEGUIR TREBALLANT DES DE CASA
Durant la temporada 2019/20 l’Àrea de Recursos Humans va 
desenvolupar diverses accions al llarg de l’any:

Enquesta de clima
Novament el Club va passar una enquesta de clima a tots 
els seus treballadors i treballadores per valorar el nivell 
de compromís amb l’organització i així continuar poten-
ciant aspectes que caracteritzen el bon ambient laboral 
existent a l’Entitat.

Barça Employee Experience
Aquest programa té com a objectiu fomentar l’orgull de 
pertinença i la comunicació transversal entre les àrees a 
partir d’activitats esportives i lúdiques. Es van programar 
una sèrie d’accions destinades a la millora del benestar 
físic, professional i social dels treballadors. Pel que fa al 
físic, es van crear dues comunitats noves en l’aspecte es-
portiu (running i ioga/pilates), que es van afegir a la ja 
creada de pàdel i es va establir un mailing setmanal amb 
consells esportius, nutricionals, de preparació física, entre 
altres temàtiques, per tal que els empleats i empleades 
disposessin d’assessorament i informació en aspectes de 
salut.

En l’àmbit social es van generar diferents iniciatives com 
Cinema al Club, amb l’estrena en primícia del documental 
Match Day; un concurs fotogràfic entre els departaments 
i l’organització d’un campionat online de Konami Pes2020. 
Tampoc hi va faltar el tradicional sopar de Nadal, que aquest 
any va tenir una triple celebració amb motiu del 25è aniver-
sari de la Fundació, el 40è de la Masia i el 120è del Club. 

Teletreball 
Va ser el principal projecte de la temporada 2019/20 i es va 
dur a terme conjuntament entre els equips de Tecnologies 
de la Informació o IT i RRHH. Una nova manera de treba-
llar i interrelacionar-se entre els diferents departaments 
que va tenir una excel·lent acollida entre els treballadors 
i que es mantindrà per quedar-se. El teletreball va arribar 
uns mesos abans del previst amb motiu de la pandèmia 
del coronavirus, però l’adaptació es va fer en un temps rè-
cord i els resultats de productivitat van ser molt elevats. 

 Pla d’Igualtat 
Durant la temporada 2019/20, la Comissió d’Igualtat va 
estar treballant en la implementació de les mesures reco-
llides en el Pla per tal de donar-hi compliment. Aquestes 
es van planificar per dur-les a terme en tres temporades i, 
al tancament d’aquesta primera, les accions segueixen el 
timing estimat. 

Seguretat i prevenció al lloc de treball
Amb motiu de la pandèmia mundial a causa de la Covid-19 
un dels principals focus de preocupació i atenció va ser 
garantir la seguretat dels treballadors/res en tot moment. 
Per aquest motiu, es va crear una comissió d’experts mul-
tidisciplinaris per definir i implementar un protocol que 
recollís totes les mesures necessàries en l’aspecte orga-
nitzatiu, de neteja i desinfecció, de control d’aforaments, 
mèdic i d’identificació de positius, de prevenció i de bones 
pràctiques a la feina. Tenir els treballadors informats i ben 
formats va ser una de les mesures clau quant a la preven-
ció de la malaltia. Formació online, xerrades informatives 
presencials i virtuals amb els Serveis Mèdics del Club i amb 
especialistes en epidemiologia, entre altres accions, formen 
part d’una campanya d’acompanyament específicament 
dissenyada perquè totes les persones que treballen al Club 
puguin donar resposta a les seves inquietuds i dubtes res-
pecte al coronavirus.
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ÀREA DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ
L’Àrea de Tecnologies de la Informació té com a missió el 
desenvolupament d’un seguit de projectes estratègics en 
els propers anys que transformaran la concepció tecnolò-
gica i digital del Club amb l’objectiu de transformar i mi-

llorar-ne les plataformes, processos i eines per agilitzar i 
optimitzar el dia a dia d’esportistes i empleats i garantir el 
millor desenvolupament tecnològic per al bon funciona-
ment del Club. 

Tecnologia en temps  
de Covid-19
Arran de la situació generada per l’estat d’alarma decreta-
da per la pandèmia de la Covid-19, l’Àrea de Tecnologies 
de la Informació lidera la implementació del teletreball 
per a tots els empleats del Club en un temps rècord de 
48 h. Alhora, estableix un pla de crisi per als projectes tec-
nològics estratègics que garanteixi l’operativa diària del 
Club durant aquest període i la posterior represa.

Projecte  
‘Crowd Management’
El projecte Crowd Management: how in-stadium 
technology can improve the fan’s experience va ser pre-
sentat conjuntament amb GSMA i va ser finalista al Digital 
Transformation Award de l’Smart City Expo 2019. Aquest 
projecte està emmarcat dins el pla Smart Espai Barça, ini-
ciat durant el 2017, i consisteix en l’anàlisi i gestió de la 
mobilitat del personal del Club i dels visitants dins i fora 
de les instal·lacions del Camp Nou per donar respostes a 
preguntes com ara: quanta gent ens visita? Durant quant 
temps? Quines són les àrees de més afluència? Quina és la 
mobilitat d’un dia de partit? 

Aquestes dades s’extreuen a partir de càmeres 3D especi-
alitzades en el comptatge, dades estadístiques dels visitants 
amb wifi activat i dades dels operadors de telefonia. La lec-
tura d’aquestes dades permet al Club millorar els accessos, la 
comunicació i els avisos per al personal i els visitants.

Projecte que unifica en un sistema digital i centralitzat la 
gestió de continguts i pantalles digitals, tant per TV digital 
com per senyalística i publicitat ubicats a la zona del Bule-
vard del Camp Nou. D’aquesta manera s’evita la cartelleria 
en paper, la duplicitat de la informació i les pantalles aï-
llades. L’objectiu d’aquesta senyalística digital situada en 
llocs estratègics permetrà al visitant, el soci i el fan tenir 
informació sobre zones de restauració, productes a la ven-
da, promocions, publicitat, destacats de les Barça Stores, 
fer el seguiment del partit en directe o en diferit, etc. In-
tegra la gestió de cues, promocions i publicitats en llocs 
estratègics com les taquilles i les Barça Store, així com 
també a les àrees VIP i Hospitalty. 

Digital Signage

TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ

MEMÒRIA FC BARCELONA 
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El 26 de febrer del 2020 es va celebrar la taula rodona Wo-
men in Sports Tech: Levelling the Playing Field, concebuda 
com un espai de debat sobre el paper de la dona dins el món 
de la tecnologia i l’esport. Aquest acte, inicialment emmarcat 
dins el MWC i el 4YFN, es va celebrar a l’Auditori 1899 dins 
del marc de Barcelona Sport Tech. La jornada la va organitzar 
el Grup Edelmira Calvetó del FC Barcelona amb el suport de 
l’Àrea de Tecnologies de la Informació. La sessió la va mo-
derar Maria Teixidor (directiva responsable del futbol femení 
en aquell moment) i va comptar amb la participació de do-
nes tecnòlogues directives de l’Arsenal FC, el San Francisco 
49ers, el Miami CF i la Rafa Nadal Academy, que amb el seu 
paper de rol models es van convertir en referents entre les 
estudiants de carreres STEM. 

Primera beca Edelmira Calvetó
En el marc de la jornada Women in Sports Tech: Levelling the 
Playing Field es va presentar la primera beca Edelmira Calve-
tó. La beca és una iniciativa del FC Barcelona i la Universitat 
Politècnica de Catalunya (UPC) amb l’objectiu de promoure 
l’accés professional al món de l’esport i la tecnologia de noies 
estudiants de carreres relacionades amb els àmbits de la ci-
ència, la tecnologia, l’enginyeria i les matemàtiques, conegu-
des com carreres STEM. La persona candidata a la beca farà 
una estada remunerada fent pràctiques a l’Àrea de Tecnolo-
gies de la Informació del FC Barcelona.

El Projecte Àgora, creat el 2018, s’emmarca en el pla de 
transformació del lloc de treball de l’empleat, i va néixer per 
dotar tots els empleats del FC Barcelona dels coneixements 
necessaris per treballar de manera més àgil, eficient i se-
gura a partir de les eines que ofereix Microsoft Office 365 
com Teams, SharePoint o OneDrive. El projecte té l’objec-
tiu de promocionar la col·laboració i el treball per projectes, 
potenciar la comunicació entre empleats des de qualsevol 
dispositiu i lloc i garantir la seguretat de la informació i la 
confidencialitat de les dades. 

Dins el pla de millora del lloc de l’empleat, iniciat fa dos 
anys, també s’emmarca la renovació de tot el parc informàtic 
dels empleats, dotant-los d’ordinadors portàtils i dispositius 
mòbils, per facilitar el treball des de qualsevol ubicació. 

Gràcies a aquesta iniciativa el desencadenament de la 
pandèmia i el consegüent confinament van posar a prova 
aquest projecte, que ha estat un èxit. En molt pocs dies l’Àrea 
de Tecnologies de la Informació va proveir els ordinadors 
dels empleats amb tecnologia VPN (Xarxa Privada Virtual), la 
qual permet accedir als servidors interns de manera remo-
ta. Durant el període de confinament, de mitjana diària, es 
van registrar més de 400 connexions via VPN, 300 videocon-

Teletreball i Projecte Àgora

ferències i més de 22.000 missatges a través de l’aplicació 
Teams de Microsoft, que permet fer videoconferències, xa-
tejar i compartir documents. De mitjana, això va generar un 
intercanvi d’informació entre empleats d’1 Tera d’informació 
diària.

TECNOLOGIA I DONA

TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ

MEMÒRIA FC BARCELONA 
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intervencions de neteja 
sol·licitades  
en 31 partits (2,5 per partit)

intervencions de neteja 
sol·licitades  
en 69 partits (3 per partit) 76

objectes trobats en 
31 partits 
(0,71 per partit)

205
objectes trobats en 
69 partits 
(0,59 per partit) 22

MEMÒRIA FC BARCELONA 

41
ESTADI

objectes trobats en 
19 partits 
(14 per partit)264

intervencions de neteja 
sol·licitades  
en 19 partits (52 per partit)988 

PALAU ESTADI JOHAN CRUYFF

ACCESSOS, ACREDITACIONS I MOBILITAT

ACREDITACIONS DE TEMPORADA ACREDITACIONS PER PARTIT CAMP NOU 
(MITJANA)

Premsa

Personal

398
1.106

Premsa

Personal

50
1.736

OBJECTES PERDUTS I INTERVENCIONS NETEJA

AUTOCARS DIES DE PARTIT

autocars en tota  
la temporada1.932 102 autocars per partit

SOCIS QUE VAN VISITAR EL MUSEU PÚBLIC QUE VA SORTIR A FUMAR
PELS TORNS A LA MITJA PART

Socis durant
la temporada 2019/20

en 19 partits

10.618 83.504  

25
PALAU BLAUGRANA

Bàsquet: 24
Handbol: 16
Futbol sala: 14
Hoquei patins: 15partits

CAMP NOU

19 Lliga
4 Lliga de Campions
1 Copa del Rei 
1 Trofeu Joan Gamperpartits

EQUIPS PROFESSIONALS

EQUIPS FORMATIUS

33
ESTADI JOHAN CRUYFF

15 Barça B
14 Femení
4 Juvenil Apartits

CIUTAT ESPORTIVA

69
Futbol: 262
Bàsquet: 136
Handbol: 93
Futbol sala: 99
Barça Escola: 400partits990

OPERACIONS

PERSONAL FIX DISCONTINU EN DIA DE PARTIT

88 empleats ( 20 dones i 68 homes)

ACREDITACIONS PER PARTIT CAMP NOU 
POSTCONFINAMENT (MITJANA)

Premsa

Personal

152
237

XIFRES DE PARTITS A LES NOSTRES INSTAL·LACIONS
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Durant la temporada 2019/20, l’Àrea d’Operacions es va encarregar del vessant operatiu i logístic de les competicions jugades 
al Camp Nou. Va definir i implementar la producció de tots els partits de l’Estadi amb una sèrie d’accions com la coordinació 
dels muntatges de producció televisiva en totes les competicions, l’aplicació dels protocols de competició, o la gestió del ca-
lendari de les activitats desenvolupades a l’Estadi. També es van dur a terme tasques d’adequació en un dels estudis de tele-
visió de la Tribuna del Camp Nou i es van fer actuacions de millora en la il·luminació per tal de complir amb els requeriments 
pel que fa a la retransmissió televisiva (4K). 

Al Palau Blaugrana es van fer diverses millores com l’adquisició d’una nova pista blava d’handbol per als partits de l’Aso-
bal i l’EHF i de nous marcadors de possessió de l’hoquei patins, el manteniment anual de parquet a l’estiu o la millora del 
paviment antilliscant a les rampes dels accessos sud i nord. Algunes de les activitats més destacades van ser l’Assemblea 
de Compromissaris, els actes de presentació de la Barça Academy i d’Assistència Sanitària Col·legial, el Torneig Nadal 3x3 de 
bàsquet de socis, l’entrenament de portes obertes del futbol sala, un partit de l’Eurocup i el partit solidari de futbol sala entre 
el primer equip i el Corinthians.

CAMP NOU I PALAU BLAUGRANA 

PISTA DE GEL
La Pista de Gel també es va veure afectada aquesta tem-
porada per la pandèmia sanitària a causa de la Covid-19. 
Tanmateix, l’equip de patinatge artístic va dur-hi a terme 
un total de 601 entrenaments, l’Escola de Gel va fer-hi un 
total de 216 classes amb més de 1.000 alumnes de dife-
rents nivells i edats, i les sessions públiques van comptar 
amb una assistència de 28.207 patinadors i patinadores al 
llarg de la temporada abans de tancar les seves portes. En 
l’aspecte esportiu, la secció d’hoquei gel va completar-hi 
266 entrenaments i s’hi van jugar 26 partits del primer 
equip i 25 de categories inferiors. La Pista de Gel també 
va ser l’escenari del Preolímpic d’hoquei gel amb la par-
ticipació de Mèxic, la Xina, Espanya i Holanda, que va ser 
el guanyador del torneig. Amb motiu del partit de futbol 
de Lliga contra el Reial Madrid, la instal·lació blaugrana es 
va transformar en una sala VIP amb capacitat per a unes 
1.000 persones. També es van fer millores a la instal·lació, 
com la substitució de les banquetes en el vestidor públic, 
i per complir amb la normativa de l’RFDEH per a la bona 
pràctica dels partits d’hoquei gel, es van instal·lar vidres 
protectors a la pista de joc i xarxes als gols.

OPERACIONS
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DESPLAÇAMENTS ESPORTIUS I CORPORATIUS
El Departament  de Viatges contracta i gestiona tots els des-
plaçaments del Club, tant els esportius com els corporatius. 
Organitza totes les expedicions esportives dels equips pro-
fessionals, primers equips i base, equips formatius i secci-
ons amateurs. A més, també organitza els viatges instituci-
onals dels diferents actes de la temporada i es dona servei 
a les diverses àrees del Club, a més de la Fundació, BLM, 
Barça Studios, Barça Escoles, així com a les oficines de Nova 
York i Hong Kong.

El Departament de Viatges és el responsable de seleccio-
nar, negociar i contractar proveïdors, així com de gestionar 
els viatges i les diferents necessitats amb els delegats dels 
equips des del punt de vista intern per a les confirmacions 
d’assistència de l’staff no esportiu, personal de Club, mem-
bres de comissions i membres de la Junta Directiva. També 
s’encarrega de les prospeccions i de la gestió in situ. Amb 
aquest objectiu, viatja regularment amb el primer equip de 
futbol, així com amb diferents equips de seccions o a actes 
institucionals on la logística és necessària.

Durant la temporada 2019/20 es va gestionar l’estada i 
pretemporades de tots els equips, en què va destacar l’or-
ganització de les dues gires d’estiu protagonitzades pel 
primer equip de futbol al Japó i als Estat Units. Es va com-
plementar el servei amb la gestió i tramitació de visats, as-
segurances, transport d’equipatges i reclamacions en cas 

de pèrdues, així com la tramitació de totes les gestions sa-
nitàries necessàries.

A més, aquesta temporada, amb motiu de la pandèmia, 
es va donar suport a la Fundació en totes les gestions ad-
ministratives per a la importació de material sanitari, així 
com de la seva distribució i també en la repatriació dels 
esportistes de la Masia a les seves llars d’origen. La pandè-
mia va provocar la cancel·lació de tots els desplaçaments 
i expedicions esportives des de mitjans de març, per la 
qual cosa la gestió de les despeses de cancel·lació va ser 
l’objectiu principal i estratègic de l’últim trimestre, amb un 
resultat molt positiu, ja que el cost per al Club va ser pràc-
ticament inexistent.

La creació del producte FC Barcelona Desplaçaments, con-
tractació, comercialització i logística és responsabilitat del 
Departament de Viatges amb el suport de l’Oficina d’Aten-
ció al Barcelonista, que s’encarrega de l’atenció, informació 
i comunicació amb el soci. Aquesta temporada es van fer un 
total de 23 desplaçaments amb els socis acompanyant el 
primer equip de futbol i de bàsquet. D’altra banda, l’actua-
lització i posada en marxa d’una nova política de viatges del 
Club, a causa dels efectes de la pandèmia, tant en l’àmbit 
esportiu com institucional, que abasta des de la seguretat 
sanitària fins al control del pressupost, va ser una de les ac-
cions realitzades al final de la temporada.

VIATGES
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ÀREA LEGAL I COMPLIANCE

ÀREA LEGAL
“EL FC BARCELONA disposa d’una Àrea Legal interna in-
tegrada per professionals amb especialitats en diversos 
àmbits del Dret que, a més, constitueixen un equip amb 
profund coneixement del Club. L’àrea legal duu a terme un 
constant assessorament, principalment de dos tipus; (i) 
per una banda, de caire preventiu, en tant que fa un procés 
d’acompanyament a les diverses àrees del Club en l’anà-
lisi i estructura legal de projectes, apuntant les qüestions 
de caràcter legal que han de ser valorades i degudament 
cobertes des d’un bon inici; com (ii) per una altra banda, 
de tipus resolutiu, en el sentit de fer el seguiment i resol-
dre les diferents qüestions i contingències de tipus jurídic 
que sorgeixen en el dia a dia del Club, no només en relació 
amb l’execució de contractes i relacions amb les contra-
parts, sinó també respecte al seguiment i resolució de les 

incidències que es produeixen en el sí de les relacions que 
s’estableixen amb tercers, per exemple, socis, organismes, 
mitjans, fans i seguidors del Club, institucions, etc...

 Així mateix, dins de l’Àrea Legal del Club es fa el segui-
ment dels assumptes judicials en curs, així com la valoració 
jurídica de la viabilitat d’accions judicials noves que poden 
resultar necessàries o convenients per a defensar els drets 
i interessos del Club. En ocasions, les accions judicials es 
preparen i segueixen exclusivament de manera interna, i 
en d’altres, la defensa és encomanada a despatxos externs 
pel grau d’especialització que requereixen determinats as-
sumptes. En tot cas, tant interna com externament l’àrea 
legal vetlla per la defensa dels interessos del Club i de la 
posició jurídica d’aquest en els processos de qualsevol àm-
bit en els quals es pugui veure immers.”

El FC Barcelona disposa d’un model de prevenció de delictes 
des de la temporada 2015/16 que compleix amb els elements 
que recull el Codi Penal Espanyol i que està liderat per la fi-
gura del Compliance Officer. 

La Funció de Compliance és independent i autònoma, re-
porta directament a la Junta Directiva i els seus principals 
objectius són la identificació de riscos i la implementació de 
mesures i controls que permetin mitigar-los.

Crear una cultura ètica i de compliment en totes les activi-
tats del Club i en totes les seves relacions amb tercers, és una 
altra de les seves finalitats més importants. El FC Barcelona 
s’ha dotat d’un canal ètic que permet comunicar situacions o  
conductes contràries al Codi d’Ètica i Conducta, la normativa 
interna o les lleis aplicables. 

El model de prevenció de delictes es troba en constant mo-
nitorització, i això permet una actualització i millora contí-

nua d’aquest segons els canvis o noves activitats que es va-
gin generant. És per aquest motiu que Compliance disposa 
d’un pla anual on es defineixen les accions que es portaran a 
terme durant cada temporada.

La formació i la sensibilització a tots els que formen part 
del FC Barcelona és un altre dels pilars fonamentals d’aquesta 
funció. Durant aquesta temporada 2019/20, es destaca l’incre-
ment de la realització de formació en matèria de compliance, 
tant a empleats del Club com a tercers col·laboradors. 

El departament de Compliance continua treballant en el 
projecte de protecció al menor. En aquest sentit, s’ha elabo-
rat una memòria d’activitats on es recullen totes les accions 
realitzades durant les darreres temporades. Aquesta memò-
ria va ser presentada a la segona edició dels premis Expan-
sión Compliance 2019, on ha estat finalista de la categoria a 
la millor iniciativa ètica. 

COMPLIANCE OFFICER
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RESUM DE L'ACTIVITAT  
2019/20

Irrupció de la pandèmia Covid-19
• La temporada 2019/20 quedarà marcada per la irrupció de la pandèmia Covid-19, que malauradament ha afectat i continua afectant 

milions de persones arreu del món. Pel que fa a l’afectació al nostre club, la pandèmia va suposar l’establiment de l’Estat d’Alarma el dia 
14 de març del 2020, que conseqüentment va generar la paralització de les competicions esportives professionals, així com el tancament 
total de les instal·lacions del Club. Durant el mes de juny  del 2020 el Club va poder tornar a obrir parcialment les seves instal·lacions, com-
plint amb totes les mesures de protecció i higiene establertes; i amb data 11 de juny del 2020 es va poder restablir la competició de Lliga. 

• Tot i així, el Club ha patit econòmicament les conseqüències derivades d’aquestes mesures, ja que els partits es van haver de reprendre 
a porta tancada, mentre que l’afluència de visitants a les instal·lacions, així com la venda de productes del Club,  també s’han vist afecta-
des per la reducció i limitacions al turisme internacional. Addicionalment, s’ha cancel·lat la competició d’Euroleague de Basket, i això ha 
generat també una pèrdua d’ingressos associada per aquest motiu.

• És per això que incloem a continuació dins de l’informe de gestió del Club una estimació dels principals impactes que la pandèmia global 
Covid-19 ha generat econòmicament al Club (en milers d’euros) i que ha estat enviat al Consejo Superior  de Deportes (CSD):

Xifres a 
30 de juny 
del 2020*

Impactes 
Covid-19

Tancament 
estimat sense 

Covid-19

Ingressos:

Estadi 162.464 67.468 229.932

Mèdia i drets TV 248.537 35.406 283.943

Comercial 296.849 72.260 369.109

Altres i traspassos 147.580 28.591 176.171

Total ingressos 855.430 203.725 1.059.155

Despeses:

Cost personal esportiu 636.396 42.336 678.732

Cost personal no esportiu 50.981 1.500 52.481

Despeses de gestió 186.011 30.168 216.179

Altres 81.837 - 81.837

Total despeses 955.225 74.004 1.029.229

Resultat d'explotació (99.795) 129.721 29.926

Total ingressos financers 2.496 - 2.496

Total despeses financeres 30.722 -888 29.834

Benefici/pèrdua neta abans impost de societats (128.021) 130.609 2.588

Impost de societats (30.682)  - -595

Benefici/pèrdua neta després impost de societats (97.339) - 1.993

EBITDA ** 103.968 129.721 233.689

*Xifres obtingudes de la comptabilitat analítica, que poden mostrar una classificació diferent a la dels comptes anuals 
consolidats.
** Resultat d'explotació, més amortitzacions, deterioraments i provisions. 
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• En aquest quadre veiem els efectes conjunts estimats de la caiguda d’ingressos i despeses ocorreguts com a conseqüència de la pan-
dèmia,  així com també  l’efecte de l’ajornament de les competicions de la Lliga i la UEFA Champions League, fet que ha generat una 
divergència entre el final de l´exercici econòmic del Club (30 de juny de cada any d’acord amb els Estatuts) i la temporada esportiva. 
Aquest segon fet ha generat que s’hagin hagut de traspassar a l´exercici econòmic 2020/21 una sèrie d’ingressos i despeses que en una 
temporada regular s’haurien comptabilitzat a la temporada 2019/20.

 - En l’apartat d’Estadi, la pèrdua d’ingressos prové principalment del retorn parcial d’abonaments als socis, la pèrdua de taquillatges 
pels partits a porta tancada i la pèrdua d’ingressos d’explotació d’instal·lacions (Museu, Hospitality, esdeveniments...). 

 - Per la part d’ingressos de Mèdia, la caiguda prové de l’ajornament de les competicions, que ha generat que part dels ingressos 
televisius per la Lliga i la UEFA Champions League s’hagin traslladat a la temporada comptable 2020/21. 

 - En l’apartat d’ingressos Comercials, la caiguda d’ingressos s’ha generat per la pèrdua en la capacitat de firmar determinats acords 
comercials que estaven en un estat avançat de negociació abans de la pandèmia, així com les pèrdues associades a la comercialit-
zació de productes en les botigues oficials del Club. 

 - Per últim, en l’epígraf d’Altres s’hi inclouen els traspassos que s’haurien realitzat a la finalització de la competició domèstica, i que 
no s’han pogut realitzar.

• Per la banda de les despeses, en l’apartat de cost de personal esportiu i no esportiu, s’hi inclouen els estalvis reals que el Club ha acon-
seguit gràcies als acords de reducció salarial i ERTOs acordats i que no hauria realitzat en cas de no produir-se la pandèmia. 

 - Per la part de despeses de gestió, els imports corresponen als estalvis realitzats pel Club per despeses directament imputables a la 
generació d’uns ingressos que tampoc s’han generat, com pot ser la despesa de Seient Lliure, les despeses de compensació de drets 
televisius a la LFP, despeses de viatges, manteniment, neteja, vigilància i accessos, i serveis d’intermediació comercial, entre d’altres.

• A partir d’aquest detall podem veure que l’efecte combinat de la pandèmia i del traspàs d´ingressos i  despeses comptables la temporada 
2020/21 ha suposat uns menors ingressos estimats pel Club de 203.725 milers d’euros i unes menors despeses estimades de 73.116 milers 
d’euros. Per tant, de no haver sofert el Club els efectes de la Covid-19, s’estima que el resultat comptable de l´exercici hauria estat de 1.993 
milers d’euros en lloc dels actuals -97.339 milers d’euros.

Ingressos
• L’exercici 2019/20 tanca amb una xifra d’ingressos d’explotació de 855 milions d’euros, que suposa una reducció del -14% respecte als 

990 milions d’euros de l’exercici anterior (disminució de -135 milions d’euros) i del -18% per sota dels 1.047 milions d’euros pressupostats. 
La xifra d’ingressos aquesta temporada queda marcada de manera significativa, com hem comentat, per la pandèmia mundial Covid-19.

•  Respecte a l’any anterior, les principals variacions són les següents:

 -  S’han reduït un -24% els ingressos provinents de l’explotació de l’Estadi i la resta d’instal·lacions, a causa principalment de l’establi-
ment de l’Estat d’Alarma el dia 14 de març del 2020, derivat de la irrupció de la pandèmia Covid-19.

 -  En l’apartat de Mèdia s’han reduït un -17% els ingressos. La principal causa és, per una banda, la baixada de l’import de retransmissi-
ons de la UCL, ja que comptablement a l’exercici 2019/20 només s’hi ha imputat la participació del primer equip fins a vuitens de final 
(la classificació per als quarts de final ha succeït dins l’exercici 2020/21), mentre que l’any anterior l’equip va participar a la ronda de 
semifinals de la UCL. Per altra banda, també han disminuït els ingressos per les retransmissions de la LFP. La reducció s’explica per 
l’ajornament parcial de la competició, que ha provocat que part dels ingressos corresponents a partits jugats la temporada esportiva 
2019/20 hagin hagut de comptabilitzar-se dins l’exercici econòmic 2020/21.

 -  Els ingressos de l’Àrea Comercial disminueixen un -9% respecte a la temporada anterior, passant de 325 a 297 milions d’euros. La 
principal variació ve causada pels ingressos provinents de Barça Licensing & Merchandising, S.L., l’empresa 100% propietat del Club 
que gestiona l’explotació del marxandatge, que a causa de la pandèmia Covid-19 ha disminuït els ingressos en un -21%. Cal destacar 
que abans de l’inici de la pandèmia els resultats mensuals havien estat sostingudament superiors a l’exercici anterior. 

 -  L’apartat de Traspassos i Cessions s’ha vist afectat també per la incertesa generada per la pandèmia. La represa de competicions al 
juny ha provocat que el mercat d’estiu 2020 s’hagi hagut de reinventar derivant en una menor quantitat de moviments del que és 
habitual. En conseqüència, en aquest apartat hi ha hagut una disminució de -19 milions d’euros respecte a l’exercici anterior. 

 - Altres ingressos, que inclou partides diverses d’ingrés, suma un total de 53 milions d’euros.
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Despeses
•  Les despeses d’explotació disminueixen un -2% en relació a la temporada anterior, passant de 973 milions a 955 milions d’euros, princi-

palment pels següents motius:

 - La despesa en salaris esportius disminueix, majoritàriament com a conseqüència dels acords de reducció salarial i ERTOs negociats 
i aplicats durant la temporada, així com per la baixada dels variables per la no consecució de la Lliga i pel traspàs dels variables de 
quarts de final de UCL a la temporada 2020/21.

 -  Respecte als salaris no esportius, es mantenen en línia respecte la temporada anterior, també afectats per la inclusió del personal 
no esportiu en un ERTO.

 -  Les despeses de gestió han disminuït un -10%. Aquesta variació és deguda a la disminució d’algunes despeses com a conseqüència 
directa de la COVID-19 (partits a porta tancada, disminució de desplaçaments), així com als esforços aconseguits pel Club per tal de 
reduir l’impacte econòmic de la pandèmia.

 -  El capítol d’Altres Despeses s’ha incrementat en un 71% en gran part per l’increment en els imports dels deterioraments dels juga-
dors cedits (despesa que té la seva contrapartida en ingressos). 

ESTADI

MEDIA

COMERCIAL

TRASPASSOS I CESSIONS

ALTRES

EVOLUCIÓ D'INGRESSOS 
(Milions d’euros) 

SALARIS ESPORTIUS

SALARIS NO ESPORTIUS

DESPESES GESTIÓ

ALTRES

EVOLUCIÓ DE DESPESES 
(Milions d’euros) 
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Resultat
L’exercici 2019/20 es tanca amb unes pèrdues després d’impostos de -97 milions d’euros i un EBITDA positiu de 104 milions d’euros. Aquest 
resultat és principalment causat per la pandèmia Covid-19, tal com s’ha indicat en el primer apartat.

Evolució del cost esportiu
La ràtio de cost esportiu sobre ingressos ha estat del 74% (+6 punts respecte la temporada anterior). El cost salarial ha estat inferior a causa 
de les rebaixes salarials acordades i l'ERTO aplicats (-5% respecte l’exercici anterior) però la major caiguda en percentatge dels ingressos 
ha generat un augment en la ràtio.

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

REAL
2019/20

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

Ingressos d'explotació

Despeses d'explotació

Resultat d'explotació

Resultat Net

Resultat després d'impostos

LLIGA
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Balanç
• El deute net a 30 de juny del 2020 és de 488 milions d’euros. Tenint en compte que el total de les inversions realitzades en el desenvolu-

pament de l’Espai Barça és de 109 milions d’euros, el deute ajustat és de 379 milions d’euros, situant-se la ràtio estatutària marcada en 
l’article 67è dels Estatuts del Club, de Deute/EBITDA, en 3,64, clarament per sobre en aquesta ocasió del límit màxim marcat de 2.

• A nivell de tresoreria el Club tanca l’exercici amb una caixa disponible de 162 milions d’euros. El deute bancari brut és de 480 milions 
d’euros, import corresponent principalment a les diferents emissions de deute a llarg termini que té el Club, així com al préstec per al 
finançament de l’Espai Barça.

• El patrimoni net ha disminuït, i se situa a tancament de juny en 35 milions d’euros. Durant la temporada 2019/20 s’han dut a terme inver-
sions en immobilitzat material i intangible no esportiu per import de 50 milions d’euros dels quals la part principal, 29 milions, correspon 
a inversions de l’Espai Barça. També s’han realitzat millores i canvis de gespa en dos camps a la Ciutat Esportiva. En l’àmbit de noves 
tecnologies i serveis digitals s’han fet millores als sistemes corporatius, als sistemes de gestió de venda d’entrades i s’ha desenvolupat 
un nou CRM.

BALANÇ 30/06/2020
(Milions d'euros)

Immobilitzat material i 
immobiliari Deutes a llarg termini

Immobilitzat intangible 
(jugadors)

Provisions i periodificacions

Periodificacions a curt termini

Immobilitzat financer i 
altres Deutes i creditors a curt termini

Patrimoni net

Actiu corrent

1.474 1.474

ACTIU PASSIU
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INGRESSOS
• Es preveu una caiguda d’ingressos d’explotació del -3%.

• Els ingressos d’Estadi es redueixen a causa principalment de les conseqüències de la pandèmia, que en aquest exercici ja afecten les ins-
tal·lacions del Club des del primer dia. Per això, el Club preveu un escenari sense públic fins al febrer, un aforament d’un 25% fins al maig 
i un 50% durant els darrers dos mesos de temporada.

• A l’apartat de Mèdia, la previsió d’increment dels ingressos respecte a la temporada anterior es deu al fet d’haver meritat partits de la tem-
porada 2019/20 durant els mesos de juliol i agost (temporada 2020/21). Addicionalment durant el mes d’agost es va meritar també l’ingrés 
per classificació per als quarts de final de la UEFA Champions League. 

• La previsió en ingressos de Comercial és positiva, ja que el Club ha estat capaç d’aguantar la major part de les partides de patrocini i 
ingressos comercials. Tot i així, sí que es preveu una caiguda dels ingressos de la part de Merchandising per la caiguda del turisme com 
a conseqüència de la Covid-19, així com una caiguda dels ingressos de gires i amistosos davant la impossibilitat de celebrar partits amb 
públic. Aquesta caiguda es compensa amb la previsió d’ingressos relacionats amb la posada en valor dels diferents actius digitals que el 
Club ha creat i fet créixer durant els últims exercicis.

INGRESSOS
REAL 2019/20 vs. PRESSUPOST 2020/21
(Milions d’euros) 

ESTADI -106M€ (-65%)

MÈDIA +54M€ (+22%)

COMERCIAL +83M€ (+28%)

TRASPASSOS I CESSIONS -28M€ (-29%)
ALTRES -31M€ (-59%)

Ingressos d'explotació

Despeses d'explotació

Resultat d'explotació

Resultat després d’impostos

Resultat Net

EBITDA

PPT
2020/21

RESUM COMPTE DE RESULTATS PRESSUPOST 2020/21
(Milions d’euros)

OBJECTIUS 2020/21

REAL 2019/20 PPT 2020/21

1.059

855 828

REAL 2019/20
SENSE COVID

7%
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DESPESES
REAL 2019/20 vs. PRESSUPOST 2020/21
(Milions d’euros) 

DESPESES
• El Club ha previst un esforç significatiu en la rebaixa de la massa salarial esportiva, principalment via la sortida de jugadors amb fitxes 

elevades i a través de mecanismes d’ajornament salarial que permetin adaptar la massa salarial actual a la generació d’ingressos del Club 
en el context de pandèmia.

•  La reducció dels salaris no esportius i les despeses de gestió es deuen principalment a les hipòtesis actuals en relació amb la situació 
sanitària provocada per la Covid-19. Per tant, mostren l’estalvi com a conseqüència del control exhaustiu que ha realitzat el Club per reduir 
aquest tipus de despeses a aquelles que siguin únicament imprescindibles en el context actual.

•  L’epígraf d’altres despeses disminueix com a conseqüència del menor import per deterioraments per cessió de jugadors (que es compensa 
amb els ingressos corresponents), i a una menor previsió de dotacions per morositat. Alhora, aquesta disminució es veu compensada 
per l’increment en les pèrdues per traspàs de jugadors produïdes durant el mercat d’estiu, així com per les amortitzacions per les noves 
inversions patrimonials.

En conjunt, el resultat d’explotació pressupostat per a la temporada 2020/21 se situa en 32 milions d’euros, que incloent-hi el resultat finan-
cer i els impostos, suposa un benefici després d’impostos previst d’ 1 milió d’euros. 

1.029
955

796

SALARIS ESPORTIUS -127M€ (-27%)

AMORTITZACIONS -3M€ (-2%)

SALARIS NO ESPORTIUS -1M€ (-3%)

DESPESES DE GESTIÓ -10M€ (-5%)

ALTRES -19M€ (-21%)

REAL 2019/20
SENSE COVID

REAL 2019/20 PPT 2020/21
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Els imports no preveuen la distribució d'ingressos i despeses indirectes per seccions.

PRESSUPOST TEMPORADA 2020/21
 (Milers d’euros)

Primer 
Equip

Futbol 
Base

Futbol 
Femení Bàsquet Handbol Hoquei

Patins
Futbol  

Sala
Altres 

Seccions
Altres 

Activitats Total

OPERACIONS CONTINUADES
Import net de la xifra de negocis 513.425 1.277 4.871 12.382 1.551 429 1.419 1.503 202.374 739.232

Ingressos per competicions 13.747 21 10 312 49 3 59 0 1.840 16.041

Ingressos per abonats i socis 5.780 - - 56 5 - - - 17.883 23.724

Ingressos per retransmissions i drets pend. televisius 286.173 36 1.080 3.943 595 - 404 - 7.211 299.441

Ingressos per comercialització i publicitat 207.725 1.221 3.781 8.071 902 426 956 1.485 175.150 399.716

Prestacions de serveis - - - - - - - 18 291 309

Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu - - - - - - - - 1.542 1.542

Aprovisionaments -3.477 -1.040 -593 -722 -487 -260 -372 -1.019 -18.615 -26.585

Consum de material esportiu -1.393 -745 -487 -495 -376 -184 -271 -1.008 -15.919 -20.881

Altres consums i despeses externes -2.083 -295 -107 -227 -110 -75 -100 -11 -1.313 -4.322

Deterior. de mercaderies, matèries primeres i altres aprovisionaments - - - - - - - - -1.382 -1.382

D'altres ingressos d'explotació 6.511 1.653 131 35 52 8 67 - 14.060 22.516

Ingressos d'explotació i altres de gestió corrent 6.511 1.653 - 31 44 8 - - 13.726 21.973

Subvencions d'explotació incorporades al resultat de l'exercici - - 131 4 8 - 67 - 333 544

Despeses de personal -230.202 -28.004 -4.136 -35.092 -5.919 -1.952 -3.834 -1.680 -51.619 -362.439

Sous i salaris de plantilla esportiva -228.021 -24.838 -3.640 -34.163 -5.238 -1.595 -3.395 -1.337 -4.123 -306.349

Sous, salaris i assimilats -1.348 -847 - -258 -208 -66 -65 - -36.742 -39.533

Càrregues socials -785 -2.283 -496 -661 -465 -289 -372 -343 -9.332 -15.027

Provisions -49 -36 - -10 -8 -2 -2 - -1.423 -1.530

Altres despeses d'explotació -75.498 -8.393 -1.387 -4.848 -1.822 -633 -1.207 -1.351 -80.042 -175.182

Serveis exteriors -47.742 -4.645 -663 -2.113 -643 -295 -467 -333 -69.477 -126.378

Tributs -2.544 -274 - -10 -1 - - - -1.335 -4.163

Pèrdues, deterior. i variació de provisions per operacions comercials -275 - - - - - - - -2.276 -2.551

Desplaçaments -3.739 -1.772 -563 -1.879 -986 -225 -571 -575 -155 -10.465

Despeses d'adquisició de jugadors - -428 - -40 -3 - - -122 - -592

Altres despeses de gestió corrent -21.199 -1.274 -162 -807 -189 -114 -169 -320 -6.799 -31.033

Amortització de l'immobilitzat -164.270 -6.083 -36 -595 -511 -3 -74 0 -20.316 -191.886

Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 70 39 - - - - - - - 109

Deteriorament i resultat per alienació de l'immobilitzat 23.086 5.171 - - - - - - - 28.258

Deterioraments i pèrdues - - - - - - - - - -

      Pèrd. per deterior. Immobilitzat Intangible Esportiu -4.325 -741 - - - - - - - -5.066

      Reversió deteriorament Immobilitzat Intangible Esportiu 4.325 741 - - - - - - - 5.066

Resultats per alienacions i altres 23.086 5.171 - - - - - - - 28.258

     Pèrdues Immobilitzat Intangible Esportiu -29.640 -1.200 - - - - - - - -30.840

     Beneficis Immobilitzat Intangible Esportiu 52.726 6.371 - - - - - - - 59.098

Altres - - - - - - - - -3.495 -3.495

    Pèrdues extraordinàries - - - - - - - - -3.500 -3.500

    Altres ingressos extraordinaris - - - - - - - - 5 5

RESULTAT D'EXPLOTACIÓ 69.644 -35.379 -1.151 -28.839 -7.136 -2.410 -4.002 -2.547 43.889 32.070

Ingressos financers 3.477 385 - - - - - - 23 3.886

De valors negociables i altres instruments financers 3.477 385 - - - - - - 23 3.886

De tercers 3.477 385 - - - - - - 23 3.886

Despeses financeres -2.068 -106 - - - - - - -31.996 -34.170

Per deutes amb tercers -2.068 -106 - - - - - - -31.996 -34.170

Diferències de canvi - - - - - - - - -200 -200

Diferències positives de canvi - - - - - - - - 350 350

Diferències negatives de canvi - - - - - - - - -550 -550

Deteriorament i resultat per alienacions d'instruments financers - - - - - - - - -800 -800

Pèrdues per participacions en actius financers - - - - - - - - -800 -800

RESULTAT FINANCER 1.409 279 - - - - - - -32.973 -31.285

RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS 71.053 -35.100 -1.151 -28.839 -7.136 -2.410 -4.002 -2.547 10.916 785

Impost sobre beneficis - - - - - - - - 448 448

RESULTAT DE L'EXERCICI 71.053 -35.100 -1.151 -28.839 -7.136 -2.410 -4.002 -2.547 11.364 1.233
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BALANÇ CONSOLIDAT A 30 DE JUNY DEL 2020
(Milers d’euros)

ACTIU Notes de la 
Memòria 30/06/2020 30/06/2019 PASSIU Notes de la 

Memòria 30/06/2020 30/06/2019

ACTIU NO CORRENT: PATRIMONI NET: Nota 12

Immobilitzat intangible 620.799 542.418 FONS PROPIS 32.845 130.184 

Immobilitzat intangible esportiu Nota 5 596.678 527.795 Fons social 130.779 127.832 

Immobilitzat intangible no esportiu Nota 6 Fons social 130.779 127.832 

    Aplicacions informàtiques 17.421 13.159 Reserves (595) (2.140)

    Desenvolupament 414 465 Altres reserves (595) (2.140)

    Drets de traspàs 788 827 Resultat d'exercicis anteriors - (35)

    Drets de propietat audiovisual 3.481 - Resultat de l'exercici atribuït a la 
   societat dominant (97.339) 4.527 

    Immobilitzat en curs i bestretes 2.017 172 Subvencions, Donacions i Llegats Rebuts Nota 12.2 2.342 2.423 

Immobilitzat material Nota 7 227.815 205.561 Total patrimoni net 35.187 132.607 

Estadis i pavellons esportius 67.883 67.903 

Altres terrenys i construccions 36.822 36.825 

Instal·lacions tècniques i altre 
   immobilitzat material 12.775 13.077 

Immobilitzat en curs i bestretes 110.335 87.756 PASSIU NO CORRENT:

Inversions immobiliàries Nota 8 13.446 13.616 Provisions a llarg termini Nota 13.1 16.208 16.208 
Inversions a empreses del grup i 
   associades a llarg termini Nota 10.2 7.069 6.773 Deutes a llarg termini Nota 14.1 442.542 511.737 

Instruments de patrimoni 3.670 3.670 Obligacions i altres valors negociables 197.987 197.385 

Crèdits a empreses Nota 20.2 3.399 3.103 Deutes amb entitats de crèdit 13.318 61.488 

Inversions financeres a llarg termini Nota 10.1 125.580 101.489 Deutes amb entitats esportives Nota 14.3 196.674 181.287 

Crèdits a entitats esportives 108.766 92.233 Personal esportiu Nota 14.3 34.488 70.503 

Altres actius financers 16.814 9.256 Altres passius financers 75 1.074 

Actius per impost diferit Nota 15.6 52.713 22.217 Passius per impost diferit Nota 15.6 581 608 

Deutors comercials no corrents Nota 10.3 58.083 64.233 Periodificacions a llarg termini Nota 16 9.160 10.673 

Total actiu no corrent 1.105.505 956.307 Total passiu no corrent 468.491 539.226 

ACTIU CORRENT: PASSIU CORRENT:

Provisions a curt termini Nota 13.2 3.356 3.234 

Existències Nota 11 3.206 3.484 Deutes a curt termini Nota 14.2 268.483 11.944 
Deutors comercials i altres 
   comptes a cobrar Nota 10.3 194.707 233.207 Obligacions i altres valors negociables 2.507 1.143 

Abonats i socis per quotes - 175 Deutes amb entitats de crèdit 265.967 10.792 

Clients, empreses del grup Nota 20.2 607 574 Altres passius financers 9 9 

Entitats esportives, deutores 58.750 85.915 Creditors comercials i altres comptes a pagar Nota 14.3 462.196 493.634 

Deutors diversos 77.606 73.353 Proveïdors 84.054 106.271 

Personal esportiu Nota 14.3 54.118 67.922 Proveïdors, empreses del grup Nota 20.2 753 307 

Personal no esportiu 128 265 Creditors diversos 21.111 25.609 

Actius per impost corrent Nota 15.1 134 2.678 Creditors diversos, empreses vinculades Nota 20.2 4.484 3.523 

Altres crèdits amb les Administracions 
   Públiques Nota 15.1 2.793 2.162 Deutes amb entitats esportives 126.221 79.455 

Bestretes a proveïdors / creditors 571 163 Personal esportiu Nota 14.3 164.140 160.875 

Inversions financeres a curt termini 2.139 2.312 Personal no esportiu 6.019 3.116 

Periodificacions a curt termini Nota 16 6.264 5.326 Altres deutes amb les Admin. Públiques Nota 15.1 55.190 113.870 

Efectiu i altres actius líquids equivalents 162.206 158.362 Bestretes de clients 224 608 

Tresoreria 162.206 158.362 Periodificacions a curt termini Nota 16 236.314 178.353 

Total actiu corrent 368.522 402.691 Total passiu corrent 970.349 687.165 

TOTAL ACTIU 1.474.027 1.358.998 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU 1.474.027 1.358.998 

Les notes 1 a 24 descrites a la memòria adjunta formen part integrant del balanç consolidat a 30 de juny de 2020.
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COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS CONSOLIDAT CORRESPONENT A 
L’EXERCICI ANUAL ACABAT EL 30 DE JUNY DEL 2020 
(Milers d’euros)

Notes de la Memòria Exercici 
2019/20  

Exercici 
2018/19  

OPERACIONS CONTINUADES:
Import net de la xifra de negocis Nota 18.1 708.257 836.730
   Ingressos per competicions 80.891 113.980
   Ingressos per abonats i socis 55.200 60.884
   Ingressos per retransmissions i drets televisius 248.489 298.122
   Ingressos per comercialització i publicitat 323.237 363.331
   Ingressos per prestacions de serveis 440 413
Treballs realitzats per l'empresa pel seu actiu 1.560 1.374
Aprovisionaments (31.288) (33.963)
Consums de material esportiu (24.321) (29.165)
Altres aprovisionaments (2.338) (4.006)
Deteriorament de mercaderies, matèries primeres i altres aprovisionaments Nota 11 (4.629) (792)
Altres ingressos d'explotació Nota 18.2 20.526 15.441
Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 19.917 14.895
Subvencions d'explotació incorporades al resultat de l'exercici 609 546
Despeses de personal Nota 18.3 (487.120) (541.920)
Sous i salaris del personal esportiu (430.350) (485.482)
Sous i salaris del personal no esportiu (40.582) (41.012)
Càrregues socials (14.750) (14.109)
Provisions (1.438) (1.317)
Altres despeses d'explotació (192.790) (206.945)
Serveis exteriors Nota 18.4 (125.916) (129.229)
Tributs (3.956) (5.485)
Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions comercials Nota 10.3 (6.932) (1.450)
   Pèrdues per deteriorament de crèdits per operacions comercials (8.938) (1.450)
   Reversió del deteriorament de crèdits per operacions comercials 2.006 -
Desplaçaments (7.614) (11.428)
Despeses d'adquisició de jugadors (1.215) (2.823)
Altres despeses de gestió corrent (47.157) (56.530)
Amortització de l'immobilitzat (192.032) (159.869)
Amortització de drets d'adquisició de jugadors Nota 5 (174.020) (145.528)
Altres amortitzacions Notes 6 i 7 (18.012) (14.341)
Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres Nota 12.2 108 108
Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 73.034 103.173
Deterioraments i pèrdues Notes 5 i 8 (170) 2.688
     Pèrdues per deteriorament d'Immobilitzat Intangible Esportiu (43.319) (26.311)
     Reversió del deteriorament de l'Immobilitzat Intangible Esportiu 43.319 28.811
     Pèrdues per deteriorament d'Inversions Immobiliàries (196) (36)
     Reversió del deteriorament d'Inversions Immobiliàries 26 224
Resultats per alienacions i altres Nota 5 73.204 100.485
     Pèrdues procedents de l'Immobilitzat Material (112) (235)
     Beneficis procedents de l'Immobilitzat Material 55 -
     Pèrdues procedents de l'Immobilitzat Intangible Esportiu (6.267) (210)
     Beneficis procedents de l'Immobilitzat Intangible Esportiu 79.528 100.930
Dotacions i aplicacions de provisions i altres Nota 18.5 (50) 3.413
Dotació de provisions i altres despeses excepcionals (95) (3.312)
Aplicació de provisions i altres ingressos excepcionals 45 6.725
RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (99.795) 17.542
Ingressos financers 1.828 1.478 
    De valors negociables i altres instruments financers 1.828 1.478 
     - A tercers 1.828 1.478 
Despeses financeres i conceptes assimilables (29.515) (17.018)
     - Amb tercers (29.515) (17.018)
Diferències de canvi 188 138 
Diferències positives de canvi 668 362 
Diferències negatives de canvi (480) (224)
Deteriorament i resultat per alienació d' instruments financers Nota 10.2 (727) 1.416 
    Pèrdues per deteriorament de participacions en instruments financers - (24)
    Pèrdues per deteriorament de crèdits a empreses del grup (727) (1.225)
    Reversió de deteriorament de crèdits a empreses del grup - 2.665 
RESULTAT FINANCER (28.226) (13.986)
RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (128.021) 3.556 
Impostos sobre beneficis Nota 15.4 30.682 971 
RESULTAT CONSOLIDAT DE L'EXERCICI (97.339) 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 2020.
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ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET CONSOLIDAT DE L'EXERCICI 
ANUAL ACABAT EL 30 DE JUNY DEL 2020
(Milers d’euros)      

A) ESTAT D´INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS CONSOLIDAT
 (Milers d’euros)

B) ESTAT TOTAL DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET CONSOLIDAT
 (Milers d’euros)

 Notes de la
Memòria

Exercici
2019/20

Exercici
2018/19

RESULTAT DEL COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS CONSOLIDAT (I) (97.339) 4.527

   Subvencions, donacions i llegats rebuts Nota 12.2 (108) (108)

   Efecte impositiu Nota 15.3 27 27

TOTAL TRANSFERÈNCIES AL COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS CONSOLIDAT (II) (81) (81)

TOTAL INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS CONSOLIDAT (I+II) (97.420) 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 2020.

 Fons social Reserves

Resultat de
l'exercici

atribuït a la
societat

dominant

Resultats
negatius

d'exercicis
anteriors

Subvencions 
donacions i 

llegats
Total

Saldo al final de l´exercici 2017/18 114.902 (2.140) 12.930 (35) 2.504 128.161

Distribució del resultat de l'exercici 2017/18 12.930 - (12.930) - - -

Total ingressos i despeses reconeguts consolidat - - 4.527 - (81) 4.446

Saldo al final de l´exercici 2018/19 127.832 (2.140) 4.527 (35) 2.423 132.607

Distribució del resultat de l'exercici 2018/19 2.947 1.545 (4.527) 35 - -

Total ingressos i despeses reconeguts consolidat - - (97.339) - (81) (97.420)

Saldo al final de l´exercici 2019/20 130.779 (595) (97.339) - 2.342 35.187

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 2020.
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Exercici 
2019/20  

Exercici 
2018/19  

FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'EXPLOTACIÓ (I)

Resultat de l'exercici abans d'impostos (128.021) 3.556 

Ajustos al resultat

   - Amortització de l'immobilitzat 192.032 159.869
   - Correccions valoratives per deteriorament 12.268 (1.862)
   - Variació de provisions 122 2.360
   - Imputació de subvencions (108) (108)
   - Resultats per baixes i alienacions d'immobilitzat (73.204) (100.485)
   - Ingressos financers (1.828) (1.478)
   - Despeses financeres 29.515 17.018
   - Diferències de canvi (188) (138)
   - Imputació neta a resultats de periodificacions de passiu (509.848) (510.843)
   - Altres ingressos i despeses 353 (1.281)
Canvis en el capital corrent

   - Existències (4.179) (3.255)
   - Deutors i altres comptes a cobrar 2.421 16.819
   - Incorporació de periodificacions d'actiu (938) (2.887)
   - Creditors i altres comptes a pagar (79.757) 8.206
   - Altres passius corrents - 4.649
   - Incorporació de periodificacions de passiu 566.296 488.214
   - Altres actius i passius no corrents (29.865) 36.346
Altres fluxos d'efectiu de les activitats d'explotació

   - Pagaments d'interessos (26.048) (14.371)
   - Cobraments d'interessos 1.828 1.478
   - Cobraments (pagaments) per impost sobre beneficis 2.731 14.322

(46.418) 116.129 

FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'INVERSIÓ (II)

Pagaments per inversions

   - Immobilitzat intangible esportiu (245.254) (205.803)
   - Immobilitzat intangible no esportiu (15.146) (7.888)
   - Immobilitzat material (34.830) (60.039)
   - Empreses del grup i associades (1.023) (4.553)
   - Altres actius financers (9.565) (516)
Cobraments per desinversions

   - Immobilitzat intangible esportiu 148.397 75.048
   - Immobilitzat material - 545
   - Altres actius financers 2.179 356

(155.242) (202.850)

FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS DE FINANÇAMENT (III)

Cobraments i pagaments per instruments  de passiu financer

   - Emissió de deutes amb entitats de crèdit 214.316 55.179 
   - Emissió d'obligacions i altres valors negociables - 197.385 
   - Devolució i amortització de deutes amb entitats de crèdit i altres (8.812) (48.126)

205.504 204.438 

AUGMENT/DISMINUCIÓ NETA DE L'EFECTIU O EQUIVALENTS (I+II+III) 3.844 117.717 

Efectiu o equivalents a l'inici de l'exercici 158.362 40.645
Efectiu o equivalents al final de l'exercici 162.206 158.362

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 2020.

ESTAT DE FLUXOS D'EFECTIU CONSOLIDAT CORRESPONENT A L'EXERCICI 
ANUAL ACABAT EL 30 DE JUNY DEL 2020
(Milers d’euros)  
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MEMÒRIA CONSOLIDADA DE L’EXERCICI 
ACABAT EL 30 DE JUNY DEL 2020
1. 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 es troba 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 fisicoesportives dirigides 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, el Club va formular per primera vegada comptes anu-
als consolidats en l'exercici social acabat el 30 de juny del 2019, a causa de la rellevància de la societat dependent Barça Licensing & 
Merchandising, S.L.U., societat que va començar la seva activitat a partir de l'1 de juliol del 2018, una vegada conclòs el contracte d'ex-
plotació en exclusiva que tenia la societat Futbol Club Barcelona Merchandising, S.L.U. (societat pertanyent al grup Nike). Fins aquell 
moment, el Club no formulava comptes anuals consolidats, en participar en societats dependents que no tenien un interès significatiu, 
individual i en conjunt, per a la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i dels resultats del grup societari encapçalat pel Club.

Existeixen altres societats dependents no consolidades en els presents comptes anuals consolidats, atès que aquestes no tenen un interès sig-
nificatiu, ni individualment ni en el seu conjunt, per a 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 País Participació

Barça Licensing & Merchandising, S.L.U. Avinguda Arístides Maillol, s/n, 08028, Barcelona 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 maneres que permetin les pràctiques i usos mercantils, de joguines, 
articles d’esport i roba esportiva o no dins de 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 me-
diambiental 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 informació de qüestions mediambientals.

2. 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 la Formulació de Comptes Anu-
als 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 d´obligat compliment aprovades per l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes en el desenvolupament del Pla 
General de Comptabilitat i les seves normes complementàries.

d. La resta de la normativa comptable espanyola que resulti d’aplicació. 
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Aquests comptes anuals consolidats també inclouen la informació que requereix el Reglament de Control Econòmic dels Clubs i Socie-
tats Anònimes Esportives afiliades a la Lliga Nacional de Futbol Professional, edició maig del 2014, així com tota la informació requerida 
pel Consell Superior d'Esports 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, havent-se 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 forma 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 aquestes no tenen interès 
significatiu, ni individualment ni en el seu conjunt, per a la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i dels resultats del 
Grup (Nota 10.2).

Aquests comptes anuals consolidats, que han estat formulats per la Junta Directiva del Club, seran sotmesos a l'aprovació per 
part de l’Assemblea General de Socis, i s’estima que seran aprovats sense cap modificació. Per la seva part, els comptes anuals 
consolidats de l'exercici 2018/19 van ser aprovats per l’Assemblea General de Socis el 6 d’octubre del 2019. 

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 utilitzat 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 Nota 2.5).

 - L’avaluació de possibles pèrdues per deteriorament de determinats actius (vegeu Notes 4.1, 4.2, 4.3, 4.6 i 4.7).

 - La vida útil dels actius intangibles, materials i inversions immobiliàries (vegeu Notes 4.1, 4.2 i 4.3).

 - El càlcul de provisions (vegeu Nota 4.11).

 - 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 (vegeu Nota 4.9).

Malgrat que aquestes estimacions s'han realitzat basant-se en la millor informació disponible al tancament de l'exercici 2019/20, 
atesa la incertesa inherent a aquestes 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. Aquesta incertesa 
s'incrementa per l'absència, de moment, d'un tractament mèdic eficaç contra la Covid-19, de manera que les conseqüències 
per al Grup dependran, en gran mesura, de l'evolució de la pandèmia en els pròxims mesos i el seu impacte en les competicions 
esportives nacionals i internacionals en què participen les diferents seccions esportives del Club.

2.5. Aplicació del principi d’entitat en funcionament

El balanç consolidat a 30 de juny del 2020 adjunt mostra un fons de maniobra negatiu per import de 601.827 milers d’euros (284.474 
milers d’euros a 30 de juny del 2019), fet que podria suposar un dubte sobre l’aplicació del principi d’entitat en funcionament. 

L'empitjorament significatiu del fons de maniobra respecte a l'exercici anterior, s'ha degut principalment a: (i) traspàs de deutes 
amb entitats financeres de llarg a curt termini (Nota 14.1); (ii) inversions realitzades a l'Espai Barça (Nota 14.1); (iii) inversions per 
a l'adquisició de drets federatius de jugadors (Notes 10.1 i 14.2); i (iv) disposició de línies de crèdit amb entitats financeres per fer 
front a necessitats de liquiditat derivades principalment de la Covid-19 (Nota 14.2).

Malgrat aquest aspecte, en la formulació dels presents comptes anuals consolidats la Junta Directiva del Club ha aplicat el 
principi d’empresa en funcionament, atesos els factors mitigants descrits a continuació:
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 - El Grup inclou periodificacions passives a curt termini l'import de les quals, a 30 de juny del 2020, ascendeix a 236.314 milers 
d'euros (vegeu Nota 16). Aquestes periodificacions no suposen 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 a 30 de juny del 2020 ascendeix a 28.247 milers d’euros (vegeu Nota 14.2).

 - No existeix cap incompliment legal que impedeixi al Grup seguir operant normalment sota la situació patrimonial en la qual es 
troba a 30 de juny del 2020.

 - 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 en el curt termini. En aquesta projecció de tresoreria s’han considerat els impactes previsibles 
derivats de la Covid-19 d’acord amb la informació disponible a la data de formulació dels presents comptes anuals consolidats.

 - A l'objecte de fer front a la previsible disminució significativa d'ingressos en la temporada 2020/21 per la Covid-19, la Junta Direc-
tiva i la Direcció del Club han posat en marxa una sèrie de mesures per mitigar el seu impacte, amb les quals s'espera equilibrar 
el compte de pèrdues i guanys.

 - A la data de formulació dels presents comptes anuals consolidats, s'ha acordat amb els tenidors nord-americans de les "Senior 
Notes" la dispensa del compliment de les ràtios indicades a la Nota 14.4, tant a 31 de desembre del 2019 com a 30 de juny del 2020, i 
no requerir el seu compliment fins a 30 de juny del 2021 (Notes 14.1 i 24). L'efectivitat d’aquest acord està subjecte, entre altres aspec-
tes, al fet que la resta de tenidors de les “Senior Notes” dispensin el Club del seu compliment en condicions substancialment similars. 
A la data de formulació d'aquests comptes anuals consolidats, les negociacions amb la resta de tenidors es troben molt avançades i 
s'espera arribar a un acord a curt termini. Així mateix, també s'ha acordat amb l'entitat financera nord-americana que ha concedit al 
Club un préstec per import de 90 milions d’euros per finançar la primera fase de la construcció de l'Espai Barça, ampliar en 1 any el 
venciment del préstec (fins al 16 d’agost del 2021) i dispensar el Club del compliment de les ràtios indicades a la Nota 14.4 fins al 30 
de juny del 2021 (inclòs) (Notes 14.2 i 24).

2.6. Comparació de la informació 

D’ acord amb la legislació mercantil, es presenten, a efectes comparatius amb cadascuna de les partides del balanç consolidat, del 
compte de pèrdues i guanys consolidat, de l’estat de canvis en el patrimoni net consolidat i de l’estat de fluxos d’efectiu consolidat, a 
més de les xifres de l’exercici acabat a 30 de juny del 2020, les corresponents a l’exercici anterior. A la memòria consolidada també s’in-
clou informació quantitativa de l’exercici anterior, excepte quan una norma comptable específicament estableix que no és necessari.

2.7. Agrupació de partides

Determinades partides del balanç consolidat, del compte de pèrdues i guanys consolidat, de l'estat de canvis en el patrimoni net con-
solidat i de l'estat de fluxos d'efectiu consolidat es presenten de forma agrupada per facilitar la seva comprensió, si bé, en la mesura 
que sigui significativa,  s'ha inclòs la informació desagregada a les corresponents notes de la memòria consolidada.

2.8. Principis de consolidació

Es va considerar que l'1 de juliol del 2018 es va produir la incorporació de Barça Licensing & Merchandising, S.L.U. al Grup. Aquesta 
societat dependent va ser constituïda el 23 de març del 2018, si bé la seva activitat no es va iniciar fins al mes de juliol del 2018 (Nota 1). 
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 de les pèrdues de l’exercici 2019/20 que es presentarà a l’aprovació de l’Assemblea General de Socis preveu distri-
buir la totalitat de les pèrdues a disminuir el Fons Social. Així mateix, el benefici de l’exercici 2018/19 es va destinar a augmentar el Fons Social.

4. Normes de registre i valoració
Les principals normes de registre i valoració utilitzades pel Grup en l'elaboració dels comptes anuals consolidats del present exercici, d'acord 
amb les establertes pel Pla General de Comptabilitat, han estat les següents:
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4.1. Immobilitzat intangible

Immobilitzat intangible esportiu:

Els costos necessaris per a l’adquisició dels drets federatius de jugadors a altres clubs i els imports pagats de similar naturalesa 
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. Els drets federatius de jugadors es reconeixen com a immobilitzat intangible quan s'han complert 
totes les condicions significatives perquè es realitzi el traspàs del jugador, és a dir, és amb eficàcia incondicional, fet que significa 
que hi ha d'haver un acord legalment vinculant entre els dos clubs i entre el club adquirent i el jugador. Així mateix, 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 rendi-
ment esportiu del Club i del mateix jugador. Aquests pagaments variables es registren en el moment en què es compleixen les condi-
cions 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 nous contractes o de la seva renovació, els imports que suposin una major retribució 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 registrar-los segons la seva naturalesa pels imports pendents de meritar a més d’un any en l’epígraf “Deu-
tors 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, imputant al compte de pèrdues i guanys consolidat la despesa o benefici en funció de la seva naturalesa.

En el cas d’adquirir opcions preferencials per a l’adquisició de drets federatius de jugadors o altres drets similars, inicialment els costos 
es registren com un actiu en la mesura que no existeixin 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 forma lineal en 
funció de la durada del contracte del jugador 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. L'alienació dels drets federatius d'un jugador es reconeix 
quan no estigui de manera efectiva subjecte a condicions i s'hagin transferit de manera substancial els riscos i beneficis al nou club.

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 pro-
porcional 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. Poste-
riorment 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 desenvolu-
pament 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 consolidat de l'exercici en què es produeixen. L'amortització 
de les aplicacions informàtiques es realitza aplicant el mètode lineal durant un període de 5 anys.

Respecte als drets de propietat audiovisual, el Grup registra en aquest compte els costos produïts en l’adquisició i desenvolupament 
de sèries, documentals i contingut exclusiu per a plataformes digitals. L’amortització dels drets de propietat audiovisual es realitza 
aplicant el mètode lineal durant el període de cessió temporal d’aquests drets a tercers. 

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 correc-
cions valoratives per deteriorament. Els drets de traspàs s'amortitzen linealment durant el període pel qual s'adquireixen els drets i 
obligacions del bé arrendat.
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Deteriorament de valor d’actius intangibles, materials i inversions immobiliàries:

Sempre que hi hagi indicis de pèrdua de valor, el Grup procedeix a estimar 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 el major import 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 l’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 seu valor comptable. Aquestes taxacions es realitzen 
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 major 
valor 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'hau-
ria determinat de no haver 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 ésser 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, si n’hi hagués, 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.

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 condi-
cions d’ús, s’inclouen les despeses financeres meritades abans de la posada en condicions de funcionament de l’immobilitzat 
que compleixen amb 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 a major cost 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 25 a 50
Maquinària, instal·lacions i utillatge 3,3 a 10
Elements de transport 5
Mobiliari i estris 10 a 12,50
Equips per al processament d’informació 4 a 5

4.3. Inversions immobiliàries

L'epígraf d’inversions immobiliàries del balanç consolidat recull els valors de terrenys, edificis i altres construccions que es man-
tenen, bé per explotar-los en règim de lloguer, bé per obtenir plusvàlues en la seva venda com a conseqüència 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. Permutes

Per als elements adquirits mitjançant permuta, el Grup procedeix a analitzar cada operació a fi de determinar si la permuta té o no 
caràcter comercial. 
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Quan la permuta té caràcter comercial, l'actiu rebut es valora pel valor raonable de l'actiu lliurat més, en el seu cas, les contraparti-
des monetàries lliurades a canvi, tret que es tingui una evidència més clara del valor raonable de l'actiu rebut, i amb el límit d’aquest 
darrer. Les diferències de valoració que sorgeixen en donar de baixa l'element lliurat a canvi, es reconeixen en el compte de pèrdues 
i guanys consolidat. 

Quan la permuta no té caràcter comercial, o quan no ha estat possible obtenir una estimació fiable del valor raonable dels elements 
que intervenen en l'operació, l'actiu rebut es valora pel valor comptable de l'actiu lliurat més, en el seu cas, les contrapartides mo-
netàries lliurades.

4.5. Arrendaments 

Els arrendaments es classifiquen com a arrendaments financers sempre que de les seves condicions es dedueixi que es transferei-
xen a l'arrendatari substancialment els riscos i beneficis inherents a la propietat de l'actiu objecte del contracte. Els altres arrenda-
ments 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.

Per altra banda, en els acords d’arrendaments operatius en què 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 pogués realitzar-se 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 es cedeixin o rebin els beneficis 
de l’actiu arrendat.

4.6. Instruments financers 

4.6.1. 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 aquelles vinculades 
amb el Club per una relació de control, i empreses associades aquelles sobre les quals el Club exerceix una influència significa-
tiva. Addicionalment, dins la categoria de multigrup s’inclouen aquelles 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 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).

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 
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l’import recuperable, entenent aquest com el major import entre el seu valor raonable menys els costos de venda i el valor actual dels 
fluxos d’efectiu futurs derivats de la inversió. Excepte 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 fos d’aplicació).

Un cop a l’any, com a mínim, coincidint amb el tancament de l’exercici, el Grup 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 re-
cuperable 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 a les correccions valoratives relatives als deutors comercials i altres comptes a cobrar, el criteri utilitzat 
pel Grup per calcular les corresponents correccions valoratives, si n’hi hagués, 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 re-
buda en les cessions d'actius financers de les quals es retinguin substancialment els riscos i beneficis inherents a la seva propietat.

4.6.2. Passius financers

Són passius financers aquells dèbits i partides a pagar que té el Grup i que s'han originat en la compra de béns i serveis per operacions 
de tràfic del Grup, o també aquells 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. 

4.7. 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, tal com transports, assegurances i d'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 mig ponderat per 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 valora-
tives, reconeixent-les com una despesa en el compte de pèrdues i guanys consolidat.

4.8. Transaccions en moneda estrangera

La moneda funcional utilitzada pel Grup és l'euro. En conseqüència, les operacions en altres divises diferents de l'euro es consi-
deren 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.

4.9. 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 de l’esmentat grup fiscal.

La despesa o ingrés per impost sobre beneficis comprèn la part relativa a la despesa o ingrés per l’impost corrent i la part cor-
responent a la despesa o ingrés per impost diferit.
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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 menor import de l’impost corrent.

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 aquells 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 
aplicant 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 aquelles 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 abonament 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’efectuen les oportunes correccions a 
aquests 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 el balanç consolidat i aquests són objecte de reconeixement en la mesura que sigui probable 
la seva recuperació amb beneficis fiscals futurs.

4.10. 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 sig-
nificatius inherents a la propietat del bé venut, i no es manté la gestió corrent sobre aquest bé, ni es reté el control efectiu sobre aquest.

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 utilitzant el mètode del tipus d'interès efectiu. En tot cas, els interessos meri-
tats després del moment de l’adquisició es reconeixen com a ingressos en el compte de pèrdues i guanys consolidat.

Com a conseqüència de les circumstàncies excepcionals generades per la Covid-19, a 30 de juny del 2020 la temporada 2019/20 
encara no ha finalitzat, estant en curs tant la Lliga Nacional de Futbol de 1a Divisió com la UEFA Champions League. Tenint en 
compte aquesta circumstància, el reconeixement d'ingressos i despeses a 30 de juny del 2020 s'ha realitzat de la manera següent:

a. Els ingressos pels drets de retransmissió televisiva s'han registrat de forma proporcional als partits disputats a tancament 
d'exercici, aplicant un factor corrector en funció de les audiències. Així mateix, en el cas dels ingressos pels drets de re-
transmissió televisiva i/o qualsevol contraprestació per la participació en una competició que siguin contraprestacions 
variables que depenguin de determinades condicions a ser complertes pel Club, s’han registrat en el moment en què es 
produeix el compliment de les condicions.

b. Els ingressos per contractes de patrocini que són contraprestacions fixes, s'han registrat de manera proporcional durant 
el període cobert pel contracte de drets de patrocini.

c. Els ingressos per abonaments de la temporada 2019/20 s'han registrat per la part proporcional dels partits disputats amb 
assistència de públic. El Club ha ofert als abonats diferents alternatives de reemborsament de la part de l'abonament no 
gaudida.

d. Els sous i salaris dels jugadors professionals del Club s'han reconegut íntegrament a 30 de juny del 2020, d'acord amb 
els contractes de treball subscrits, els quals s'ajusten al que estableix el Reial Decret 1006/1985, de 26 de juny, pel qual es 
regula la relació laboral especial dels esportistes professionals.
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e. Les primes als jugadors subjectes a l'acompliment de determinades condicions futures pel jugador i/o el Club, com la 
participació del jugador en un determinat nombre de partits i/o pels resultats del Club a les competicions, s'han registrat 
quan la condició s'ha complert o el seu compliment es considera altament probable.

4.11. 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 pel que fa al seu import i/o moment de cancel·lació.

2. Passius contingents: obligacions possibles sorgides com a conseqüència de successos 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 a les quals s'estimi que la probabilitat que s'hagi d'atendre 
l'obligació és major que en cas contrari. Els passius contingents no es reconeixen en els comptes anuals consolidats, sinó que 
s'informa sobre aquests a les notes de la memòria consolidada, en la mesura que no siguin considerats com a remots.

Les provisions es valoren pel valor actual de la millor estimació possible de l’import necessari per cancel·lar o transferir l'obliga-
ció, tenint en compte la informació disponible sobre el succés i les seves conseqüències, i els ajustos que sorgeixin per l’actua-
lització d’aquestes provisions es registren com una despesa conforme 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 realitzar l’estimació i quantificació d’aquests riscos, 
es basa, entre d’altres, en la valoració realitzada pels seus advocats i altres assessors.

4.12.  Indemnitzacions per acomiadament, finalització de contracte i altres

D'acord amb la legislació vigent, el Grup està obligat al pagament d'indemnitzacions a aquells empleats amb els quals, sota 
determinades condicions, rescindeixi les seves relacions laborals. Per tant, les indemnitzacions per acomiadament suscepti-
bles 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 enfront 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 com-
pleixin una sèrie de condicions. Aquestes primes es comptabilitzen linealment com a despesa al llarg de la durada del contracte.

Així mateix, existeixen compromisos amb determinats jugadors que estan vinculats al seu desenvolupament i altres factors 
externs, que són registrats en el moment de la seva consecució.

4.13. Elements patrimonials de naturalesa mediambiental

Es consideren actius de naturalesa mediambiental els béns que són utilitzats 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.

4.14. 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 està exterioritzat 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 2019/20 han estat de 1.438 milers 
d’euros (1.317 milers d’euros en l’exercici 2018/19). Aquestes aportacions es registren al compte de pèrdues i guanys consolidat 
dins el capítol de “Despeses de personal”.

4.15. Criteris emprats 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 Lliga Nacional de Futbol Professional, les despeses 
de personal es presentaran 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 tot tipus 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 Lliga Nacional de Futbol Professional:

La plantilla inscriptible a la Lliga Nacional de Futbol Professional està composta pels jugadors lligats al Club mitjançant contrac-
tes laborals adscrits al primer equip, és a dir, dorsals 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 Lliga Nacional de Futbol Professional:

La plantilla no inscriptible a la Lliga Nacional de Futbol Professional està composta pels jugadors lligats al Club mitjançant 
contracte laboral o d’una altra naturalesa adscrits a la resta d’equips i dependents de qualsevol categoria; entrenadors, segons 
entrenadors i preparadors físics dels respectius equips.

4.16. Subvencions, donacions i llegats

Per a la comptabilització de 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 fun-
ció 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 s'imputaran en aquests exercicis. Si es concedeixen per finançar despeses espe-
cífiques, la imputació es realitzarà a mesura que es meritin les despeses finançades.

4.17.  Periodificacions a llarg i curt termini

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

4.18. Classificació corrent / no corrent

Es consideren actius corrents aquells que estan vinculats al cicle normal d’explotació que, amb caràcter general es considera 
d’un any, també aquells 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.

De la mateixa manera, 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 en el curt termini. En cas contrari, es classifiquen com a no corrents.  
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4.19. Transaccions amb vinculades

El Grup realitza totes les seves operacions amb vinculades a valors de mercat. Addicionalment, els preus de transferència es troben su-
portats adequadament, per la qual cosa la Junta Directiva del Club considera que no existeixen 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 similar naturalesa. El movi-
ment produït en aquest epígraf del balanç consolidat en les temporades 2019/20 i 2018/19 ha estat el següent:

30 de juny del 2020 Milers d’euros

 30/06/2019 Entrades i dotacions Sortides, baixes o 
reduccions 30/06/2020

Cost:     
Futbol 798.458 290.430 (90.336) 998.552
Bàsquet 4.470 320 (150) 4.640
Handbol 1.980 600 (30) 2.550
Hoquei i altres 510 57 (76) 491
Bestretes 950 16.000 (400) 16.550

Total cost 806.368 307.407 (90.992) 1.022.783
Amortització acumulada:
Futbol (274.167) (172.625) 26.322 (420.470)
Bàsquet (2.734) (839) 60 (3.513)
Handbol (1.208) (496) 30 (1.674)
Hoquei i altres (464) (60) 76 (448)

Total amortització acumulada (278.573) (174.020) 26.488 (426.105)
Deteriorament:
Futbol - (43.319) 43.319 -

Total deteriorament - (43.319) 43.319 -
Total net 527.795 90.068 (21.185) 596.678

30 de juny del 2019 Milers d’euros

 30/06/2018 Entrades i dotacions Sortides, baixes o 
reduccions 30/06/2019

Cost:     
Futbol 687.907 322.430 (211.879) 798.458
Bàsquet 3.500 1.120 (150) 4.470
Handbol 1.920 110 (50) 1.980
Hoquei i altres 555 76 (121) 510
Bestretes 5.866 400 (5.316) 950

Total cost 699.748 324.136 (217.516) 806.368
Amortització acumulada:
Futbol (243.437) (143.801) 113.071 (274.167)
Bàsquet (1.574) (1.280) 120 (2.734)
Handbol (875) (358) 25 (1.208)
Hoquei i altres (482) (89) 107 (464)

Total amortització acumulada (246.368) (145.528) 113.323 (278.573)
Deteriorament:
Futbol (2.500) (26.311) 28.811 -

Total deteriorament (2.500) (26.311) 28.811 -
Total net 450.880 152.297 (75.382) 527.795
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Els drets d’adquisició de jugadors es consideraran com a despesa en les pròximes temporades, sense considerar l’efecte de les pro-
visions per deteriorament, segons l'estimació següent:

Milers d’euros

 30/06/2020 30/06/2019

Temporada:
2019/2020 - 149.411

2020/2021 186.288 138.976

2021/2022 177.542 130.720
2022/2023* 130.725 108.688
2023/2024 i següents 102.123 -

Total 596.678 527.795

* A 30 de juny del 2019 correspon a la despesa de la temporada 2022/23 i següents.

Les altes de l’exercici corresponen a l’adquisició dels drets federatius de jugadors per import de 291.407 milers d’euros (323.736 milers 
d’euros a 30 de juny del 2019).

A 30 de juny del 2020 i 2019, existeixen passius contingents derivats dels acords assolits amb clubs per a l’adquisició dels 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 basant-se en els acords contractuals aplicables 
al tancament de l’exercici anual acabat el 30 de juny del 2020 de 129 milions d’euros (62 milions d’euros en l’exercici anual acabat el 30 
de juny del 2019). Així mateix, existeixen 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 31 milions d’euros (19 milions d’euros en l’exercici acabat el 30 de juny del 2019).

Addicionalment, es mantenen drets preferents sobre determinats jugadors i altres de naturalesa similar per import de 16.550 milers 
d’euros (950 milers d’euros a 30 de juny del 2019). En el present exercici s’han donat de baixa drets preferencials de tres jugadores 
per valor de 400 milers d’euros, registrats a l’epígraf “Resultats per alienacions i altres” del compte de pèrdues i guanys consolidat 
adjunt. La Junta Directiva i la direcció esportiva del Club consideren que no existeixen indicis de deteriorament dels esmentats drets 
preferencials i altres de naturalesa similar.

Les baixes del present exercici corresponen, principalment, a la venda de jugadors que han generat un benefici de 74.958 milers 
d’euros i unes pèrdues de 3.819 milers d’euros registrats a l’epígraf “Resultats per alienacions i altres” del compte de pèrdues i guanys 
consolidat adjunt (benefici de 98.526 milers d’euros en l’exercici acabat el 30 de juny del 2019). Addicionalment, durant el present 
exercici, s’han rescindit els contractes de diversos jugadors que han suposat una pèrdua per import de 2.048 milers d’euros (210 
milers d’euros en l’exercici acabat el 30 de juny del 2019).

Així mateix, l’epígraf “Resultat per alienacions i altres” del compte de pèrdues i guanys consolidat adjunt recull altres beneficis per 
import de 4.570 milers d’euros (2.404 milers d’euros en l’exercici acabat el 30 de juny del 2019), 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.

La Junta Directiva del Club no té coneixement de situacions que requereixin el registre de deterioraments per import significatiu a 
30 de juny del 2020.

La durada mitjana dels contractes laborals de la plantilla inscriptible a la Lliga Nacional de Futbol Professional és de 5 anys des de la 
seva signatura. 

A 30 de juny del 2020 i 2019, existeixen elements totalment amortitzats per import de 2.735 i 2.895 milers d’euros, respectivament.

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.

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 2019/20 ascendeix a 15.382 milers d’euros (12.690 milers d’euros durant l’exercici 2018/19) (Nota 18.2).
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6. Immobilitzat intangible no esportiu
El moviment produït en aquest epígraf del balanç consolidat a les temporades 2019/20 i 2018/19 ha estat el següent:

 30 de juny del 2020: Milers d’euros

Saldos a 30/06/2019 Entrades i dotacions Sortides, baixes o 
reduccions Traspassos Saldos a 30/06/2020

Cost:  

Aplicacions informàtiques 34.035 9.103 (63) 152 43.227

Desenvolupament 508 - - - 508

Drets de traspàs 894 30 - - 924

Drets de propietat audiovisual - 4.016 - - 4.016

Immobilitzat en curs i bestretes 172 1.997 - (152) 2.017

Total cost 35.609 15.146 (63) - 50.692

Amortització acumulada:

Aplicacions informàtiques (20.876) (4.930) - - (25.806)

Desenvolupament (43) (51) - - (94)

Drets de traspàs (67) (69) - - (136)

Drets de propietat audiovisual - (535) - - (535)

Total amortització acumulada (20.986) (5.585) - - (26.571)

Total net 14.623 9.561 (63) - 24.121

 30 de juny del 2019:
 Milers d’Euros

Saldos a 30/06/2018 Entrades i Dotacions Sortides, baixes o 
reduccions Traspassos Saldos a 30/06/2019

Cost:  

Aplicacions informàtiques 27.705 6.330 - - 34.035

Desenvolupament - 508 - - 508

Drets de traspàs - 894 - - 894

Immobilitzat en curs i bestretes 16 156 - - 172

Total cost 27.721 7.888 - - 35.609

Amortització acumulada:

Aplicacions informàtiques (16.915) (3.961) - - (20.876)

Desenvolupament - (43) - - (43)

Drets de traspàs - (67) - - (67)

Total amortització acumulada (16.915) (4.071) - - (20.986)

Total net 10.806 3.817 14.623

Les altes dels exercicis 2019/20 i 2018/19 corresponen, principalment, al desenvolupament i implementació de CRM, noves llicències 
de programes informàtics, millores del projecte COR i al desenvolupament de la plataforma e-commerce de la societat dependent 
Barça Licensing & Merchandising, S.L.U. Així mateix, a l’exercici 2019/20 s’han donat d’alta drets de propietat audiovisual pel cost de 
producció del documental “Matchday”.

A 30 de juny del 2020 i 2019, existeixen elements totalment amortitzats per import de 14.644 i 12.242 milers d’euros, respectivament.
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7. Immobilitzat material
El moviment produït en aquest epígraf del balanç consolidat a les temporades 2019/20 i 2018/19 ha estat el següent:

30 de juny del 2020: Milers d’euros

Saldos a 
30/06/2019

Entrades i 
dotacions

Sortides,  baixes 
o reduccions Traspassos Saldos a 

30/06/2020

Cost:  

Estadis i pavellons 173.379 3.584 (3.667) 4.421 177.717

Altres terrenys i construccions 51.549 10 - 1.032 52.591

Instal·lacions tècniques i altre immobilitzat material 51.161 1.209 (452) 1.959 53.877

Immobilitzat en curs i bestretes 87.756 30.027 (36) (7.412) 110.335

Total cost 363.845 34.830 (4.155) - 394.520

Amortització:

Estadis i pavellons (105.476) (7.918) 3.560 - (109.834)

Altres terrenys i construccions (14.724) (1.045) - - (15.769)

Instal·lacions tècniques i altre immobilitzat material (38.084) (3.464) 446 - (41.102)

Total amortització acumulada (158.284) (12.427) 4.006 - (166.705)

Total net 205.561 22.403 (149) - 227.815

30 de juny del 2019:
 Milers d’euros

Saldos a 
30/06/2018

Entrades i 
dotacions

Sortides, baixes 
o reduccions Traspassos Saldos a 

30/06/2019

Cost:  

Estadis i pavellons 170.086 3.629 - (336) 173.379

Altres terrenys i construccions 51.520 29 - - 51.549

Instal·lacions tècniques i altre immobilitzat material 48.741 2.295 - 125 51.161

Immobilitzat en curs i bestretes 34.239 54.086 (780) 211 87.756

Total cost 304.586 60.039 (780) - 363.845

Amortització:

Estadis i pavellons (99.850) (5.626) - - (105.476)

Altres terrenys i construccions (13.765) (959) - - (14.724)

Instal·lacions tècniques i altre

  immobilitzat material (34.399) (3.685) - - (38.084)

Total amortització acumulada (148.014) (10.270) - - (158.284)

Total net 156.572 49.769 (780) - 205.561

Les altes de l’exercici 2019/20 corresponen, principalment, a les obres de l’Espai Barça i la renovació dels camps Tito Vilanova, n. 8 
i 9 de la Ciutat Esportiva. Les baixes de l’exercici 2019/20 corresponen, principalment, a elements totalment amortitzats de l’antic 
Miniestadi, que ha estat enderrocat en el present exercici. Els traspassos corresponen a la posada en funcionament de l’Estadi Johan 
Cruyff. En l’exercici 2019/20 s’han capitalitzat despeses financeres per import de 3.881 milers d’euros.

Les altes de l’exercici 2018/19 corresponien, principalment, a les obres de l’Espai Barça, al mobiliari i instal·lacions de la botiga de 
Passeig de Gràcia, la renovació dels camps n. 2 i 3 de la Ciutat Esportiva, el canvi de gespa artificial als camps n. 8 i 9 de la Ciutat Es-
portiva, les millores al pavelló d’handbol i obres a l’Estadi Johan Cruyff. En l’exercici 2018/19 es van capitalitzar despeses financeres 
per 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 suposar l’encàrrec a la Junta Directiva d’exe-
cutar el projecte del nou Camp Nou, nou Palau Blaugrana i nou Espai Barça. El 16 d’agost del 2018, el Club va formalitzar 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). A 30 de juny del 2020 els costos acumulats incorreguts de l'Espai Barça són de 109.278 milers d’euros, que han 
estat finançats principalment per aquest préstec (80.161 milers d’euros a 30 de juny del 2019).

Durant l’exercici 2019/20 el Grup ha donat de baixa elements d’immobilitzat material que han generat unes pèrdues netes de 57 milers 
d’euros (pèrdues de 235 milers d’euros a l’exercici 2018/19).
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El Grup disposa d’immobles el valor de cost dels quals per separat de la construcció i el terreny, a 30 de juny del 2020 i 2019, és el següent:

Milers d’euros

30/06/2020 30/06/2019

Terrenys 22.289 22.289

Construccions 208.019 202.639

Total 230.308 224.928

Dins el projecte d’adaptació dels recintes i instal·lacions esportives a les mesures de seguretat establertes en el Reglament de Pre-
venció de la Violència, el Club, en temporades anteriors, va obtenir de la Lliga Nacional de Futbol Professional el lliurament a títol 
gratuït d’elements d’immobilitzat material per 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 Lliga Nacional de Futbol 
Professional 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.

Al 30 de juny del 2020 i 2019 existeixen elements totalment amortitzats per import de 72.877 i 63.354 milers d’euros, respectivament.

8. Inversions immobiliàries 
El moviment produït en aquest epígraf del balanç consolidat a la temporada 2019/20 i a la temporada 2018/19 ha estat el següent:

 30 de juny del 2020:
 
 

Milers d’euros

 Saldos a 30/06/2019 Entrades i reversió 
deterioraments Saldos a 30/06/2020

Cost:  

Terrenys L’Hospitalet de Llobregat (Can Rigalt) 37.236 - 37.236

Terrenys Viladecans 18.744 - 18.744

Altres terrenys 682 - 682

Total cost 56.662 - 56.662

Deteriorament:

Terrenys Viladecans (15.614) 26 (15.588)

Terrenys L’Hospitalet de Llobregat (Can Rigalt) (27.432) (196) (27.628)

Total deteriorament (43.046) (170) (43.216)

Total net 13.616 (170) 13.446

 30 de juny del 2019:
 
 

Milers d’euros

 Saldos a 30/06/2018 Entrades i reversió 
deterioraments Saldos a 30/06/2019

Cost:  

Terrenys L’Hospitalet de Llobregat (Can Rigalt) 37.236 - 37.236

Terrenys Viladecans 18.744 - 18.744

Altres terrenys 682 - 682

Total cost 56.662 - 56.662

Deteriorament:

Terrenys Viladecans (15.578) (36) (15.614)

Terrenys L’Hospitalet de Llobregat (Can Rigalt) (27.656) 224 (27.432)

Total deteriorament (43.234) 188 (43.046)

Total net 13.428 188 13.616
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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.

Can Rigalt

El Club és propietari de quatre terrenys situats al terme municipal de L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona), amb una superfície apro-
ximada 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 Pubilla Casas”. 

A tancament de l’exercici 2019/20 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 196 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. 

A tancament de l’exercici 2019/20 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 26 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 les quals disposa el Grup 
per a la celebració d’esdeveniments organitzats per tercers, com concerts o altres. Els cobraments percebuts d’aquests esdeveniments 
varien segons la negociació realitzada amb els organitzadors de cadascun d’aquests. 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. Addici-
onalment, l´import de les despeses per arrendaments operatius de l´exercici no és significatiu.

10. Actius financers
10.1. Inversions financeres a llarg termini

El saldo dels comptes de l’epígraf “Inversions financeres a llarg termini” a 30 de juny del 2020 i 2019 és el següent:

 
 

Milers d’euros

30/06/2020 30/06/2019

Categories Crèdits a 
tercers

Altres actius 
financers Total Crèdits a 

tercers
Altres actius 

financers Total

Crèdits a entitats esportives 108.766 - 108.766 92.233 - 92.233

Altres actius financers - 16.814 16.814 - 9.256 9.256

Total 108.766 16.814 125.580 92.233 9.256 101.489
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Crèdits a entitats esportives:

L’epígraf “Crèdits a entitats esportives” a 30 de juny del 2020 i 2019 recull, principalment, els comptes a cobrar d’entitats espor-
tives per traspàs o cessió de jugadors amb el detall següent:

 
 

Milers d’euros

30/06/2020 30/06/2019

   Borussia Dortmund (Francisco Alcácer) - 11.009
   C.D. Leganés (José Arnaiz) - 1.667
   Everton, F.C (Lucas Digne) - 3.341
   Everton, F.C (Yerry Mina) - 9.736
   Everton, F.C (André Gomes) - 14.340
   C.A. Osasuna (Marc Cardona) - 1.000
   Valencia C.F. (Jasper Cillessen) - 28.500
   R.C. Celta de Vigo (Denis Suárez) - 9.675
   Real Betis Balompié (Marc Bartra) - 151
   Watford, F.C. (Gerard Deulofeu) - 3.914
   U.S. Sassuolo Calcio (Marlon Da Silva) 3.000 6.000
   Santos, F.C (Gabriel Barbosa) 2.900 2.900
   Futbolny Klub Zenit (Malcom Oliveira) 19.379 -
   A.S. Roma (Carles Pérez) 6.839 -
   Juventus, F.C. (Alejandro Marqués) 3.895 -
   Juventus, F.C. (Arthur Melo) 60.680 -
   Sporting Clube de Braga (Abel Ruiz) 6.165 -
   Getafe, C.F. (Marc Cucurella) 5.908 -

Total 108.766 92.233

L’11 de juliol de 2019 el Club va subscriure un contracte de factoring sense recurs, pel qual es van factoritzar comptes a cobrar d’entitats 
esportives per import de 82 milions d’euros, corresponent principalment a comptes a cobrar a llarg termini.

El detall per venciments de les partides que formen part de l’epígraf de “Crèdits a entitats esportives a llarg termini” a 30 de juny del 
2020 i 2019 és el següent:

 30 de juny del 2020:
 
 
 

Milers d’euros

2021/22 2022/23 i següents Total

Crèdits a entitats esportives a llarg termini 44.650 64.116 108.766

Total 44.650 64.116 108.766

 30 de juny del 2019:
 
 
 

Milers d’euros

2020/21 2021/22 i següents Total

Crèdits a entitats esportives a llarg termini 48.323 43.910 92.233

Total 48.323 43.910 92.233

Altres actius financers:

Els altres actius financers inclouen 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 el 3%. A l’exercici 
acabat el 30 de juny del 2020 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 187 milers d’euros (243 milers d’euros a 30 de juny del 2019).

Així mateix, a 30 de juny de 2020 aquest epígraf inclou l’import pendent de cobrament a llarg termini en relació amb la clàusula 
de rescissió d’un jugador del futbol base que ja no està al Club.
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10.2. Empreses del grup, multigrup i associades

El detall d’aquest epígraf a 30 de juny del 2020 i 2019 és el següent:

 
 

Milers d’euros

30/06/2020 30/06/2019

Instruments de patrimoni 3.670 3.670

Crèdits a empreses (Nota 20.2) 3.399 3.103

   Valor nominal 9.747 8.724

   Deteriorament (6.348) (5.621)

Total 7.069 6.773

L’epígraf “Instruments de patrimoni” inclou a 30 de juny del 2020 i 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 aquestes no tenen un interès signifi-
catiu, ni individualment ni en el seu conjunt, per a 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:

 30 de juny del 2020:

Denominació / Domicili 
% Participació Milers d'euros

Directa Indirecta Capital 
Resultat Resta de 

Patrimoni 
Total 

Patrimoni 
Valor en Llibres

Explotació Net Cost Deteriorament 

FCBarcelona HK Limited
100% - 3.670 201 158 (3.319) 509 3.670 -(Hong Kong) (*)

FCB North America LLC 
100% - 0,09 (767) (856) (5.471) (6.327) 0,09 -(Estats Units d’Amèrica) (*)

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

- 50% 3.660 (389) (1.313) (633) 1.714 - -

Total 3.670 -

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

 30 de juny del 2019:
 

Denominació / Domicili 
% Participació Milers d'euros

Directa Indirecta Capital 
Resultat Resta de 

Patrimoni 
Total 

Patrimoni 
Valor en Llibres

Explotació Net Cost Deteriorament 

FCBarcelona HK Limited
100% - 3.670 110 (633) (2.686) 351 3.670 -(Hong Kong) (*)

FCB North America LLC 
100% - 0,09 (1.265) (1.351) (4.120) (5.471) 0,09 -(Estats Units d’Amèrica) (*)

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

- 50% 3.660 (453) (633) - 3.027 - -

Total 3.670 -

(*) Xifres no auditades i convertides a tipus de canvi històric
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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 a 30 de juny del 2020 i 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 import de 3.110 i 6.637 milers d’euros, 
respectivament (3.088 i 5.636 milers d’euros, respectivament, a 30 de juny del 2019). Els crèdits a FCB North America LLC estan 
deteriorats per import de 6.348 milers d’euros (5.621 milers d’euros a 30 de juny del 2019).

Amb la informació disponible a la data de formulació dels presents comptes anuals consolidats, el Club ha decidit registrar un 
deteriorament d’aquests crèdits per import de 727 milers d’euros (1.225 milers d’euros a 30 de juny del 2019) a la filial FCB North 
America LLC, registrats a l’epígraf “Deteriorament i resultat per alienació d’instruments financers” del compte de pèrdues i 
guanys consolidat adjunt. A l’exercici 2018/19 el Club va registrar una reversió del deteriorament dels crèdits de FCBarcelona HK 
Limited per import de 2.665 milers d’euros, basada en el pla de negoci d’aquesta societat per als pròxims anys.

En compliment amb el que disposa la disposició addicional 18a de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària en re-
lació amb l’obligació d’informar sobre els béns i drets situats a l’estranger, s’informa que els empleats del Club, residents fiscals 
en territori espanyol, estan autoritzats per operar amb comptes bancaris situats a l’estranger, titularitat de filials estrangeres.

A continuació s’indica quadre resum d’aquests comptes:

Número de 
comptes Tipus de Compte Any Obertura Entitat Bancària País Filial titular

1 Compte Corrent 2013 HSBC Hong Kong FC Barcelona HK Limited

2 Compte Estalvi 2013 HSBC Hong Kong FC Barcelona HK Limited

1 Imposició a Termini 2013 HSBC Hong Kong FC Barcelona HK Limited

10.3. Deutors comercials i altres comptes a cobrar

El detall de l’epígraf a 30 de juny del 2020 i 2019 és el següent:

     
 

Milers d’euros 

30/06/2020 30/06/2019

Deutors comercials no corrents (Nota 14.3) 58.083 64.233

Abonats i socis per quotes - 175

Clients, empreses del grup (Nota 20.2) 607 574

Entitats esportives, deutores 58.750 85.915

Deutors diversos 77.606 73.353

Personal esportiu (Nota 14.3) 54.118 67.922

Personal no esportiu 128 265

Bestretes a proveïdors / creditors 571 163

Actius per impost corrent (Nota 15.1) 134 2.678

Altres crèdits amb les Administracions Públiques (Nota 15.1) 2.793 2.162

Deutors comercials corrents 194.707 233.207

Total 252.790 297.440
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Entitats esportives, deutores:

A 30 de juny del 2020 i 2019, en el capítol “Entitats esportives, deutores” es troben registrats comptes a cobrar d’entitats espor-
tives pel traspàs o cessió de jugadors i altres segons el detall següent:

 
 

Milers d’euros

30/06/2020 30/06/2019

Comptes per cobrar a la Lliga Nacional de Futbol Professional 6.658 7.540
Comptes per cobrar d’entitats esportives pel traspàs o cessió de jugadors i altres:
Futbol:
   Girona, F.C. (Marc Muniesa) - 97
   Watford Football Club (Gerard Deulofeu) - 4.416
   Sevilla, F.C. (Manuel Agudo) - 22
   Sevilla, F.C. (Aleix Vidal) - 3.000
   Borussia Dortmund (Francisco Alcácer) - 11.009
   Everton F.C. (Yerry Mina) - 9.750
   Everton F.C. (André Gomes) - 9.560
   Valencia, C.F. (Jasper Cillessen) - 13.850
   U.D. Las Palmas (Iñigo Ruiz de Galarreta) - 200
   A.S. Mónaco F.C. (Keita Balde) - 113
   F.C. Internazionale de Milano (Keita Balde) - 6
   Juventus F.C. (Pablo Moreno) 900 500
   Real Betis Balompié (Marc Bartra) 151 182
   Everton F.C. (Lucas Digne) 3.327 6.683
   C.D. Leganés (José Arnaiz) 1.667 1.667
   U.S. Sassuolo Calcio (Marlon Da Silva) 3.000 3.000
   C.A. Boston River (Ronald Araújo) 1.500 2.500
   C.A. Osasuna (Marc Cardona) 1.000 2.025
   R.C. Celta de Vigo (Denis Suárez) 303 5.934
   R.C. Deportivo A Coruña (Adrián Ortolà) 200 309
   A.S. Saint-Étienne (Sergi Palencia) 1.333 -
   Futbolny Klub Zenit (Malcom Oliveira) 9.444 -
   A.S. Roma (Carles Pérez) 4.000 -
   Juventus F.C. (Alejandro Marqués) 4.180 -
   Juventus F.C. (Arthur Melo) 5.725 -
   Sporting Clube de Braga (Abel Ruiz) 660 -
   Real Sporting Gijón (Alberto Botía) 1.019 -
   Getafe, F.C. (Marc Cucurella) 5.970 -
   F.C. Schalke 04 (Jean Clair Todibo) 1.740 -
   Real Betis Balompié (Carles Aleñà) 200 -
   Manchester City (Pablo Moreno) 128 -
 46.447 74.823
Altres seccions - 482
Total comptes per cobrar d’entitats esportives 53.105 75.305
Altres federacions i associacions 5.645 3.070

Total 58.750 85.915

Deutors diversos:

A 30 de juny del 2020 i 2019, el detall del capítol “Deutors diversos” és el següent:

 
 

Milers d’euros

30/06/2020 30/06/2019

Contractes d’exclusiva i patrocinadors 60.129 46.649

Comptes a cobrar per retransmissions televisives i programes esportius 8.529 7.540

Altres 8.948 19.164

Total 77.606 73.353

L’epígraf “Altres” inclou 5.903 milers d’euros de saldos de clients de la societat dependent Barça Licensing & Merchandising, 
S.L.U. (11.360 milers d’euros a 30 de juny del 2019).
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Les correccions valoratives per deteriorament registrades a 30 de juny del 2020 i 2019 a l’epígraf “Deutors diversos” del balanç 
consolidat adjunt són de 12.817 i 5.885 milers d’euros, respectivament. Al compte de pèrdues i guanys consolidat adjunt del pre-
sent exercici s’han registrat despeses per deteriorament per import de 8.938 milers d’euros (1.450 milers d’euros de despeses a 
l’exercici 2018/19) i un ingrés per reversió del deteriorament per import de 2.006 milers d’euros (cap ingrés a l’exercici 2018/19).

10.4. Informació sobre la naturalesa i el nivell de risc dels instruments financers

La gestió dels riscos financers del Grup està centralitzada en la Direcció Financera i la Junta Directiva del Club, la qual té esta-
blerts 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. A continuació 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 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 mostren el seu balanç consolidat, així com també de les línies 
creditícies i de finançament que es detallen a la Nota 14. Tanmateix, en cas de ser necessari, el Club podria recórrer a la venda 
d’actius o d’ingressos futurs.

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 els presents comptes anuals consolidats. El risc de tipus d’interès es concentra en les “Senior Notes” i en els 
deutes amb entitats financeres (Nota 14).

 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 a 30 de juny del 2020, imputant a l’epígraf “Diferències de canvi” del compte de pèrdues i 
guanys consolidat el resultat derivat d’aquesta valoració. El Grup no està exposat a un risc significatiu de tipus de canvi.

11. Existències
Les existències corresponen als productes que comercialitza la societat dependent Barça Licensing & Merchandising, S.L.U.

A 30 de juny del 2020 hi havia compromisos ferms de compra de productes per 11.225 milers d’euros (13.997 milers d’euros a 30 de 
juny del 2019).

Els moviments de les correccions valoratives per deteriorament són les següents:

 
 

Milers d’euros

30/06/2020 30/06/2019

Saldo inicial 792 -

Correccions valoratives 4.629 792

Saldo final 5.421 792

Les correccions valoratives per deteriorament corresponen fonamentalment a l’ajust del valor de les existències al seu valor net rea-
litzable. Concretament, l’augment significatiu de la provisió per deteriorament en aquest exercici es deu a les samarretes del primer 
equip de futbol de la temporada 2019/2020, ja que com a conseqüència de la Covid-19, que ha suposat el tancament temporal de les 
botigues i un descens del turisme a Barcelona, es preveu que una part significativa no es pugui vendre.

El Grup té contractades pòlisses d’assegurances que garanteixen la recuperabilitat del valor net comptable de les existències.
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12. Patrimoni net
A 30 de juny del 2020 el fons social del Club és positiu per import de 130.779 milers d’euros d’euros (127.832 milers d’euros a 30 de juny 
del 2019). Considerant les pèrdues del Club de l’exercici 2019/20, el fons social es redueix a 33.177 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 pro-
fessional adoptaran 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 
la LFP haguessin 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 Llei esmentada preveu que s’haurà de presentar 
per la Junta Directiva del Club un aval del 15% del pressupost de despeses del Club.

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 d'aquestes, són els següents:

30 del juny del 2020:

Organisme
 Milers d’euros (*)

Àmbit 30/06/2019 Traspàs a 
Resultats

Efecte Fiscal  
(Nota 15.3) 30/06/2020

Generalitat de Catalunya Públic 107 (6) 1 102

Lliga Nacional de Futbol Professional (Nota 7) Privat 1.718 (102) 26 1.642

Obres d’art Privat 598 - - 598

 Total 2.423 (108) 27 2.342

(*) Imports nets de l’efecte impositiu

30 del juny del 2019:

Organisme
 Milers d’euros (*)

Àmbit 30/06/2018 Traspàs a 
Resultats

Efecte Fiscal  
(Nota 15.3) 30/06/2019

Generalitat de Catalunya Públic 112 (6) 1 107

Lliga Nacional de Futbol Professional (Nota 7) Privat 1.794 (102) 26 1.718

Obres d’art Privat 598 - - 598

 Total 2.504 (108) 27 2.423

(*) Imports nets de l’efecte impositiu

A 30 de juny del 2020 i 2019 el Grup havia complert tots els requisits necessaris per a la percepció de 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 2020 i 2019 és el següent: 

30 del juny del 2020: Milers d’euros

Provisions a llarg termini 30/06/2019 Dotacions Traspassos 30/06/2020

Provisió per a impostos (Nota 15.7) 14.295 - 1.913 16.208

Provisió per altres responsabilitats 1.913 - (1.913) -

Total 16.208 - - 16.208
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30 de juny del 2019: Milers d’euros

Provisions a llarg termini 30/06/2018 Dotacions Traspassos 30/06/2019

Provisió per a impostos (Nota 15.7) 14.295 - - 14.295

Provisió per altres responsabilitats 1.913 - - 1.913

Total 16.208 - - 16.208

13.2. Provisions a curt termini

A 30 de juny del 2020 i 2019, el detall de les provisions a curt termini és el següent:

 30 de juny del 2020: Milers d’euros

Provisions a curt termini 30/06/2019 Dotacions Aplicacions Cancel·lació Traspassos 30/06/2020

Provisió per a impostos (Nota 15.7) 3.234 - - - - 3.234

Provisió per altres responsabilitats - 122 - - - 122

Total 3.234 122 - - - 3.356

 30 de juny del 2019: Milers d’euros

Provisions a curt termini 30/06/2018 Dotacions Aplicacions Cancel·lació Traspassos 30/06/2019

Provisió per a impostos (Nota 15.7) 874 3.234 (656) (218) - 3.234

Total 874 3.234 (656) (218) - 3.234

El saldo d’aquest capítol del balanç consolidat al 30 de juny del 2020 i 2019 es compon, principalment, 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 els presents comptes anuals consolidats.

13.3. Contingències 

A continuació es detallen les principals contingències del Grup a 30 de juny del 2020: 

 - 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 a la contractació 
del jugador Neymar da Silva Santos Jr. Mitjançant l’Acte de 8 de juliol del 2016, el Jutjat Central d’Instrucció n. 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’Au-
diència Nacional acorda la continuació de les actuacions. Finalment, amb data 3 de novembre del 2016 es dicta per part del 
Jutjat Central d’Instrucció n. 5 de l’Audiència Nacional Acte d’obertura de judici oral contra el Club i altres persones físiques per 
la comissió de 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.

 - 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 del Club.
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 Contra la resolució del Tribunal General, la Comissió Europea va interposar recurs de cassació davant del Tribunal de Justícia, 
estant en aquests moments el procediment pendent de resolució. La Junta Directiva i els assessors legals del Club consideren 
que el risc d’una resolució negativa del 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 l’exjugador Neymar Jr davant el jutjat del Social 15 de Barcelona,   per incompliment 
de contracte. Al seu torn, l’exjugador Neymar Jr. demanda el Club davant el jutjat del 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. El Club va reclamar la totalitat del bonus cobrat pel jugador (20.750 milers d’euros) i el jugador va reclamar la part del 
bonus no pagat (43.650 milers d’euros). El judici es va celebrar el 6 d’octubre del 2019 i la sentència dictada el 19 de juny del 
2020 va disposar la desestimació íntegra de la demanda del jugador, i l'estimació parcial de la demanda del Club, condemnant 
el jugador a reemborsar al Club la quantitat de 6.797 milers d’euros. Aquesta sentència pot ser recorreguda per les parts. La 
Junta Directiva i els assessors legals del Club consideren que el risc derivat d’aquest litigi és baix.

14. Passius financers
El detall dels passius financers a 30 de juny del 2020 i 2019 és el següent:

 
Milers d’euros

30/06/2020 30/06/2019

Categories
Deutes 

amb 
entitats 

de crèdit

Obligacions i 
altres valors 
negociables

Deutes 
amb 

personal 
esportiu

Altres Total
Deutes 

amb 
entitats 

de crèdit

Obligacions i 
altres valors 
negociables

Deutes 
amb 

personal 
esportiu

Altres Total

Dèbits i partides a pagar: 

   Deutes a llarg termini 13.318 197.987 34.488 196.749 442.542 61.488 197.385 70.503 182.361 511.737

Llarg termini 13.318 197.987 34.488 196.749 442.542 61.488 197.385 70.503 182.361 511.737

Dèbits i partides a pagar: 

   Deutes a curt termini 265.967 2.507 - 9 268.483 10.792 1.143 - 9 11.944

  Creditors comercials i 
   altres comptes a pagar - - 164.140 298.056 462.196 - - 160.875 332.759 493.634

Curt termini 265.967 2.507 164.140 298.065 730.679 10.792 1.143 160.875 332.768 505.578

Total instruments financers 279.285 200.494 198.628 494.814 1.173.221 72.280 198.528 231.378 515.129 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:

 30 de juny del 2020: Milers d’euros

Llarg termini

  2021/22  2022/23  2023/24 2024/25 i 
següents  Total

Obligacions i altres valors negociables - - 197.987 - 197.987

Deutes amb entitats de crèdit 9.137 4.181 - - 13.318

Deutes amb entitats esportives (Nota 14.3) 100.147 63.836 32.691 - 196.674

Altres passius a llarg termini (Nota 14.3):

   Indemnitzacions per finalització de contracte 28.671 3.389 2.376 52 34.488

   Altres - - - 75 75

Total 137.955 71.406 233.054 127 442.542
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 30 de juny de 2019: Milers d’Euros

Llarg Termini

  2020/21  2021/22  2022/23 2023/24 i 
següents  Total

Obligacions i altres valors negociables - - - 197.385 197.385

Deutes amb entitats de crèdit 48.120 9.187 4.181 - 61.488

Deutes amb entitats esportives (Nota 14.3) 77.588 77.338 26.361 - 181.287

Altres passius a llarg termini (Nota 14.3):

  Indemnitzacions per finalització de contracte 47.543 19.664 3.234 62 70.503

  Altres - - - 1.074 1.074

Total 173.251 106.189 33.776 198.521 511.737

Obligacions i altres valors negociables:

El 28 d’agost de 2018, el Club va emetre “Senior Notes” per import de 90 milions d’euros, amb venciment el 28 d’agost de 2023, que 
meriten un tipus d’interès fix inferior al 2%. Aquestes “Senior Notes” van ser adquirides per una entitat asseguradora nord-americana. 
A 30 de juny de 2020 el cost amortitzat pel qual està resgistrat l’esmentat deute ascendeix a 89 milions d’euros. També, el passat 28 
d’agost de 2018, el Club va fer una segona emissió de “Senior Notes” per import de 50 milions d’euros, amb venciment el 28 d’agost de 
2023 que merita igualment un tipus d’interès fix inferior al 2% anual, i que va ser adquirida per una altra asseguradora nord-america-
na. A 30 de juny de 2020 el cost amortitzat pel qual està registrat l’esmentat deute ascendeix a 49 milions d’euros. 

Addicionalment, el 16 de maig de 2019, el Club va fer una tercera emissió de “Senior Notes” per import de 30 milions d’euros, amb 
venciment el 23 de maig de 2024 que merita un tipus d’interès fix inferior al 2,50% anual, i que va ser adquirida per una asseguradora 
francesa. A 30 de juny de 2020 el cost amortitzat pel qual està resgistrat l’esmentat deute ascendeix a 29,5 milions d’euros.

Igualment, el 16 de maig de 2019, el Club va fer una quarta emissió de “Senior Notes” per import de 30 milions d’euros, amb venciment 
el 23 de maig de 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 de 2020 el cost amortitzat pel qual està registrat l’esmentat deute ascendeix a 29,5 milions d’euros. 

Les emissions de deute “Senior Notes” comporten el compliment d’una sèrie de ràtios semestrals i anuals calculats sobre els comptes 
anuals consolidats del Club (vegeu Nota 14.4). Tanmateix, les societats dependents FCBarcelona HK Limited, FCB North America LLC i 
Barça Licensing & Merchandising, S.L.U. són garants de l’esmentat deute.

Deutes  amb entitats de crèdit:

El Club va signar l’1 de juny de 2017 un préstec per valor de 20 milions d’euros, per un termini de 6 anys amb venciment 1 de juny de 
2023, amb amortitzacions trimestrals i 1 any de carència, referenciat a l’Euribor a 12 mesos més un diferencial. A 30 de juny de 2020 
l’import pendent de pagament ascendeix a 12,2 milions d’euros, dels quals 8,2 milions d’euros tenen venciment a llarg termini (16 i 12 
milions d’euros, respectivament, a 30 de juny del 2019).

El Club va signar el 20 de juny de 2019 un préstec per valor de 15 milions d’euros, per un termini de 3 anys amb venciment 20 de juny 
del 2022, amb amortitzacions trimestrals i referenciat a l’Euribor a 12 mesos més un diferencial. A 30 de juny de 2020 l’import pendent 
de pagament ascendeix a 10 milions d’euros, dels quals 5 milions d’euros tenen venciment a llarg termini (15 i 10 milions d’euros, res-
pectivament, a 30 de juny del 2019).

14.2. Deutes a curt termini 

El detall dels comptes de l’epígraf “Deutes a curt termini” a 30 de juny de 2020 i 2019 és el següent:

 
 

Milers d’euros

30/06/2020 30/06/2019

Obligacions i altres valors negociables (interessos pendents de pagament) 2.507 1.143

Deutes amb entitats de crèdit 265.967 10.792

Altres passius financers 9 9

Total 268.483 11.944
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Deutes amb entitats de crèdit:

El detall de l’epígraf de “Deutes amb entitats de crèdit” a 30 de juny del 2020 i 2019 és el següent:

 

Milers d’euros

30/06/2020 30/06/2019

Valor Nominal Cost Amortitzat Valor Nominal Cost Amortitzat

Préstecs a curt termini amb entitats de crèdit 145.044 145.044 9.377 9.377

Deutes a curt termini per crèdits disposats 117.753 117.753 - -

Deutes per operacions de confirming 2.874 2.874 1.323 1.323

Interessos pendents de pagament i altres 296 296 92 92

Total 265.967 265.967 10.792 10.792

Préstecs amb entitats de crèdit:

El 16 d’agost del 2018, una entitat financera nord-americana va concedir un préstec al Club per import de 90 milions d’euros per 
finançar la primera fase de la construcció de l’Espai Barça, en el qual la societat dependent Barça Licensing & Merchandising, 
S.L.U. actua com a garant. El venciment de l’esmentat préstec és el 16 d’agost del 2020. En el supòsit de retard en el projecte 
de l’Espai Barça, en el contracte de préstec s’estableix que s’ha de negociar entre les dues parts una extensió del venciment 
del préstec, mentre que en cas de desestiment de la Junta Directiva de Club o no aprovació per part dels òrgans de validació 
competents, l’esmentat préstec hauria de reemborsar-se mitjançant pagaments semestrals de 18 milions d’euros, començant 
la primera quota als 6 mesos des de la confirmació de l’anul·lació definitiva del projecte i fins a la devolució de la totalitat dels 
imports disposats. Aquest préstec merita un tipus d’interès referenciat a l’Euribor més un diferencial, i el 30 de juny del 2020 
s’han disposat 90 milions d’euros (40 milions d’euros a 30 de juny de 2019, que figuren registrats a llarg termini).

L’11 de juliol del 2019 el Club va obtenir un préstec sense garanties per import de 45 milions d’euros. Aquest préstec, que va ser 
refinançat el 20 de desembre del 2019, té venciment el 31 de desembre del 2020, i merita un tipus d’interès fix del 4,5% anual.

Els préstecs subscrits pel Club, excepte els subscrits el 20 de juny del 2019 i l’11 de juliol del 2019, comporten el compliment d’una 
sèrie de ràtios semestrals i anuals calculats sobre la base dels comptes anuals consolidats del Club (vegeu Nota 14.4).

Deutes per crèdits disposats:

El Grup té concedides pòlisses de crèdit a 30 de juny del 2020 i 2019 amb els límits següents:

Milers d’euros

Límit Import no disposat Import disposat

30 de juny del 2020 146.000 28.247 117.753

30 de juny del 2019 128.883 128.883 -

El Club ha renovat totes les pòlisses de crèdit durant l’exercici 2019/20. Les pòlisses de crèdit tenen actualment un venciment 
entre desembre del 2020 i juny del 2023 i estan referenciades a l’Euribor més un diferencial de mercat. La concessió d’aquestes 
pòlisses és sense garanties per part del Club. És destacable l’ampliació dels límits així com l’extensió dels venciments de gran part de 
les pòlisses de crèdit subscrites, d'acord amb la línia d’avals Covid-19 de l’Institut de Crèdit Oficial (ICO).
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14.3. Creditors comercials i altres comptes a pagar

El detall dels comptes inclosos en aquest epígraf a 30 de juny del 2020 i 2019 és el següent:

 
 

Milers d’euros

30/06/2020 30/06/2019

Proveïdors 84.054 106.271

Proveïdors, empreses del grup (Nota 20.2) 753 307

Creditors diversos 21.111 25.609

Creditors, empreses vinculades (Nota 20.2) 4.484 3.523

Deutes amb entitats esportives 126.221 79.455

Personal esportiu 164.140 160.875

Personal no esportiu 6.019 3.116

Altres deutes amb les Administracions Públiques (Nota 15.1) 55.190 113.870

Bestretes de clients 224 608

Total 462.196 493.634

Deutes amb entitats esportives:

El detall dels deutes amb entitats esportives, els quals s’han generat principalment per l’adquisició de drets federatius de juga-
dors per part del Club, a 30 de juny del 2020 i 2019 és el següent:

 30 de juny del 2020: Milers d’euros

Cut termini Llarg termini 
(Nota 14.1)

Clubs de futbol:

FC Girondins de Bordeaux (Malcom Oliveira)* 9.891 10.114

Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense (Arthur Melo)* 7.996 13.500

Valencia C.F. (Neto)* 6.500 13.000

Liverpool Football Club (Coutinho)* 29.254 40.000

A.F.C. Ajax (Frenkie De Jong)* 16.011 48.034

Club Atlético de Madrid (Drets preferencials) 5.000 5.000

Juventus, F.C. (Matheus Pereira) 3.758 3.843

Juventus, F.C. (Miralem Pjanic) 4.814 52.861

Sporting Clube de Braga (Trincao) 9.630 9.840

Villarreal, C.F. (Denis Suárez) 241 482

Club Atlético Mineiro (Emerson)* 6.000 -

Real Valladolid, C.F. (José Arnaiz) 250 -

Real Betis Balompié (Junior Firpo) 9.000 -

S.D. Eibar (Marc Cucurella) 2.420 -

U.D. Las Palmas (Pedro González) 1.250 -

Albacete Balompié (Rey Manaj) 2.000 -

Sociedade Esportiva Palmeiras (Matheus Fernandes)* 4.642 -

Sao Paulo Futebol Clube (Emerson) 33 -

FC Bayern München AG (Arturo Vidal) 950 -

R.C. Deportivo A Coruña (Brandariz) 73 -

Altres 6.508 -

Total deutes amb entitats esportives 126.221 196.674

* Aquests clubs han factoritzat amb una entitat financera el seu dret de cobrament.
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 30 de juny del 2019: Milers d’euros

Cut termini Llarg termini 
(Nota 14.1)

Clubs de futbol:

FC Bayern München AG (Arturo Vidal) 10.925 -

Bayer 04 Leverkusen (Arturo Vidal) 143 -

FC Girondins de Bordeaux (Malcom Oliveira) 10.114 20.227

Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense (Arthur Melo) 7.732 20.250

K.A.S. Eupen (Moussa Wagué) 1.986 -

Club Atlético Mineiro (Emerson) 6.170 6.000

Real Valladolid, C.F. (José Arnaiz) 250 250

Valencia C.F. (Neto) 11.960 19.500

Liverpool Football Club (Coutinho) * 27.936 66.667

A.F.C. Ajax (Frenkie De Jong) - 48.616

Altres 2.239 (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

30/06/2020 30/06/2019

Saldos deutors 
(Nota 10.3) Saldos creditors Saldos deutors 

(Nota 10.3) Saldos creditors

Llarg termini

Jugadors del primer equip 52.565 32.661 61.389 67.770

Jugadors d’altres seccions 5.518 1.827 2.844 2.733

Total llarg termini 58.083 34.488 64.233 70.503

Curt termini

Jugadors del primer equip 49.646 157.440 64.622 157.097

Jugadors d’altres seccions 4.472 6.700 3.300 3.778

Total curt termini 54.118 164.140 67.922 160.875

Total 112.201 198.628 132.155 231.378

A principis del mes de juliol del 2020 s’ha procedit al pagament de remuneracions pendents de pagament del personal esportiu 
al tancament de l’exercici, per un import de 51.782 milers d’euros.

Els saldos deutors a llarg termini i curt termini inclouen, principalment, les primes de fitxatge pels imports pendents de meritar 
per un import de 58.083 i 54.118 milers d’euros, respectivament (64.233 i 67.922 milers d’euros, respectivament, a 30 de juny del 
2019). Les altes de l’exercici han estat de 44.405 milers d’euros, mentre que les baixes han estat de 7.919 milers de euros (44.780 
i 10.446 milers d’euros, respectivament, a l’exercici 2018/19). 

Addicionalment, han estat traspassats a l’epígraf “Despeses de personal” i “Serveis exteriors” els imports meritats per l’esmentat 
concepte per imports de 52.983 i 3.457 milers d’euros, respectivament (62.124 i 6.232 milers d’euros, respectivament, a l’exercici 
2018/19). 

14.4. Obligació de compliment de ràtios financeres

Tant els préstecs esmentats a la Notes 14.1 i 14.2 (exceptuant els subscrits el 20 de juny del 2019 i l’11 de juliol del 2019) com les 
emissions de deute “Sènior Notes” esmentades a la Nota 14.1, comporten el compliment de diverses ràtios semestrals i anuals 
determinades en base al deute financer net i a les despeses financeres, ambdós respecte a l’EBITDA, calculats sobre les xifres 
dels estats financers consolidats del Club. A 30 de juny del 2020 el Club incompleix les ràtios establertes en els esmentats acords 
de finançament. 
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Tal com s’estableix en les “Senior Notes”, en cas d’incompliment en el termini màxim d’un any des de la data del primer d’incom-
pliment (és a dir, a 31 de desembre del 2020), aquests deutes es consideraran vençuts. D’acord amb el pressupost més actualit-
zat per a l’exercici 2020/21, la Junta Directiva del Club estima que aquestes ràtios es compliran a 31 de desembre del 2020. No 
obstant, tenint en compte la incertesa actual derivada de la Covid-19 i per evitar el risc del seu incompliment, el Club ha arribat 
a un acord amb els tenidors nord-americans de les “Senior Notes” per a la dispensa del seu compliment, tant a 31 de desembre 
del 2019 com a 30 de juny del 2020, i no requerir el seu compliment fins al 30 de juny del 2021. L'efectivitat d’aquest acord està 
subjecte, entre altres aspectes, al fet que la resta de tenidors de les “Senior Notes” dispensin al Club del seu compliment en con-
dicions substancialment similars. A la data de formulació d’aquests comptes anuals consolidats, les negociacions amb la resta 
de tenidors es troben molt avançades i s’espera arribar a un acord a curt termini (Notes 2.5 i 24).

Així mateix, en relació amb el préstec concedit per una entitat financera nord-americana per import de 90 milions d’euros per 
finançar la primera fase de la construcció de l’Espai Barça (Nota 14.2), el Club ha obtingut la dispensa de compliment de les ràtios 
semestrals i anuals fins el 30 de juny del 2021 (inclòs). Així mateix, s’han modificat determinades condicions d’aquest préstec i 
s’ha ampliat el seu venciment fins el 16 d’agost del 2021 (Notes 2.5 i 24).

14.5. 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 a 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.

30/06/2020 30/06/2019

Dies Dies

Període mitjà de pagament a proveïdors 84 73

Ràtio d’operacions pagades 82 73

Ràtio d’operacions pendents de pagament 105 91

Milers d’euros

Total pagaments realitzats 250.775 233.737

Total pagaments pendents 19.645 14.621

Conforme a la Resolució de l’ICAC, per al càlcul del 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, aquells creditors comercials per 
deutes de subministraments de béns o serveis, inclosos a 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, podent superar el 
termini establert legalment per a les operacions comercials.
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15. Administracions Públiques i situació fiscal
15.1. Saldos corrents amb les Administracions Públiques 

La composició dels saldos corrents amb les Administracions Públiques a 30 de juny del 2020 i 2019 és la següent:

Saldos deutors:

 
 

Milers d’euros

30/06/2020 30/06/2019

Hisenda Pública deutora per l’IVA (Nota 10.3) 2.505 2.162

Hisena Pública deutora per IRPF (Nota 10.3) 288 -

Hisenda Pública deutora per Impost sobre Societats (Nota 10.3) 134 2.678

Total 2.927 4.840

Saldos creditors:

 
 

Milers d’euros

30/06/2020 30/06/2019

Hisenda Pública creditora per l’IRPF corrent 49.291 101.913

Organismes de la Seguretat Social creditors 1.820 1.668

Hisenda Pública creditora per l’IVA 3.597 9.054

Hisenda Pública creditora per altres conceptes 482 1.235

Total 55.190 113.870

15.2. Conciliació entre el resultat comptable i base imposable fiscal 

La conciliació entre el resultat comptable i la base imposable de l’Impost sobre Societats consolidat és la següent:

 30 de juny del 2020: 
 Milers d’euros

Augments Disminucions Total

Resultat comptable abans d’impostos (128.021)

 Diferències permanents:

    Deducció doble imposició internacional 1.175 - 1.175

    Multes, sancions, donatius i liberalitats 951 - 951

    Indemnitzacions 9.575 - 9.575

    Altres 714 - 714

Diferències temporànies:

    Provisió de riscos i despeses 70.666 (50.119) 20.547

    Provisió per insolvències 1.288 (1.175) 113

    Amortització fiscalment no deduïble - (694) (694)

Base imposable fiscal consolidada 84.369 (51.987) (95.640)
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 30 de juny del 2019: Milers d’euros

Augments Disminucions Total

Resultat comptable abans d’impostos 3.556

 Diferències permanents:

    Deducció doble imposició internacional 2.060 - 2.060

    Multes, sancions, donatius i liberalitats 622 - 622

    Altres 1.259 (2.665) (1.406)

Diferències temporànies:

    Provisió de riscos i despeses 55.330 (51.159) 4.171

    Provisió per insolvències 998 - 998

    Amortització fiscalment no deduïble - (2.881) (2.881)

Compensació de bases imposables negatives - (48) (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 provisions 
registrades durant el present exercici i en exercicis anteriors que no es van considerar fiscalment deduïbles.

Per als períodes impositius iniciats a partir dels exercicis 2013 i 2014, l’amortització comptable de l’immobilitzat material, in-
tangible i de les inversions immobiliàries eren deduïbles amb un límit del 70% de la que hauria estat fiscalment deduïble de 
no aplicar aquest percentatge, d’acord amb 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 manera lineal durant un termini de 10 anys o opcional-
ment 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 2020 ascendeix a 694 milers d’euros (2.881 
milers d’euros a 30 de juny del 2019).

15.3. Impostos reconeguts en el patrimoni net

El detall dels impostos reconeguts directament en el patrimoni net a 30 de juny del 2020 i 2019 són els següents:

 30 de juny del 2020: 

 
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

 30 de juny del 2019: 

 
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
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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

30/06/2020 30/06/2019

Resultat comptable abans d’impostos  (128.021) 3.556

Diferències permanents 12.415 1.276

Total Base (115.606) 4.832

Tipus impositiu 25% 25%

Quota (28.902) 1.208

Deduccions aplicades o capitalitzades (1.607) (930)

Altres regularitzacions - (717)

Regularització deduccions i bases imposables negatives (173) (532)

Total despesa / (ingrés) per impost reconegut en el compte de pèrdues i guanys consolidat (30.682) (971)

L’epígraf “Altres regularitzacions” de l’exercici 2018/19 correspon principalment a l’aflorament, després de sentència judicial, de 
bases imposables negatives pendents de compensació per import de 2.445 milers d’euros corresponents als exercicis econò-
mics 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

30/06/2020 30/06/2019

Impost corrent - 840

Impost diferit (30.682) (1.474)

Regularizació impost corrent exercici anterior - (337)

Total despesa / (ingrés) per impost consolidat (30.682) (971)

Tal i com s’indica a la Nota 4.9, 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 a 30 de juny del 2020 i 2019 és el següent:

 
Milers d’euros

30/06/2020 30/06/2019

Base imposable Futbol Club Barcelona (96.461) 3.963

Base imposable Barça Licensing & Merchandising, S.L.U. 821 3.155

Compensació bases imposables negatives Barça Licensing & Merchandising, S.L.U. - (47)

Base imposable consolidada (95.640) 7.071

Quota a pagar (25%) - 1.768

Deduccions Futbol Club Barcelona - (922)

Deduccións Barça Licensing & Merchandising, S.L.U. - (6)

Pagaments a compte Futbol Club Barcelona - (2.269)

Pagaments a compte Barça Licensing & Merchandising, S.L.U. - (1.249)

Retencions (134) -

Hisenda Pública deutora per Impost de Societats (134) (2.678)
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L’impost de societats definitiu a cobrar de l’exercici 2018/19 ha estat de 2.865 milers d’euros, ja que el Club s’ha aplicat un major 
import de bases imposables negatives d’exercicis anteriors per 991 milers d’euros, i un menor import de deduccions per 61 
milers d’euros.

15.6. Actius i passius per impost diferit 

El detall dels saldos d’aquests comptes al tancament dels exercicis 2019/20 i 2018/19 és el següent:

30 de juny del 2020:  Milers d’euros

Actius per impost diferit Passius per impost diferit

Descripció Import Efecte impositiu Import Efecte impositiu

Subvencions - - 2.324 581

Crèdits per pèrdues a compensar 96.517 24.129 - -

Diferències temporàries 106.708 26.677 - -

Deduccions pendents d’aplicar - 1.907 - -

 52.713 581

30 de juny del 2019:  Milers d’euros

Actius per impost diferit Passius per impost diferit

Descripció Import Efecte impositiu Import Efecte impositiu

Subvencions - - 2.432 608

Crèdits per pèrdues a compensar 1.868 467 - -

Diferències temporàries 86.740 21.685 - -

Deduccions pendents d’aplicar - 65 - -

 22.217 608

Les bases imposables negatives pendents de compensar per import de 96.517 milers d’euros corresponen a les generades al 
tancament de 30 de juny del 2020 (95.640 milers d’euros), així com les procedents dels exercicis 2009/10 (527 milers d’euros) i 
2010/11 (350 milers d’euros).

Els actius per impost diferit indicats anteriorment han estat registrats al balanç consolidat per considerar la Junta Directiva del 
Club 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 en un horitzó temporal inferior 
a 10 anys, tal com estableix la normativa comptable.

Les pèrdues de l’exercici 2019/20 han estat motivades per un descens molt significatiu de la xifra d’ingressos a causa de la 
Covid-19, que ha afectat de manera especialment als ingressos per competicions (taquilles i hospitality), comercialització 
(Merchandising, Museu i altres), i retransmissions i drets televisius en no haver conclòs la temporada 2019/20 a 30 de juny de 
2020. La Junta Directiva del Club considera que les pèrdues de l’exercici 2019/20 són conjunturals, i que un cop l’activitat es nor-
malitzi, es continuaran generant resultats positius com en exercicis anteriors. La Junta Directiva i la Direcció del Club han posat 
en marxa una sèrie de mesures per mitigar l’impacte de la Covid-19, amb les quals s’espera equilibrar el compte de pèrdues i 
guanys de la temporada 2020/21. A partir de la temporada 2021/22 es preveu tornar al creixement significatiu i sostingut de la 
xifra d’ingressos i de beneficis, mitjançant la potenciació del negoci digital, les activitats de marxandatge de la societat depen-
dent Barça Licensing & Merchandising, S.L.U., o la comercialització del naming right de l’Estadi, entre altres línies d’actuació.

15.7. Exercicis pendents de comprovació i actuacions inspectores

L’any 2016, el Club va rebre notificació per part de l’Agència Tributària de l’inici d’actuacions de comprovació i inspecció relatives 
als períodes compressos de les temporades 2011/12 a 2014/15. 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 Tributà-
ries, 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 de IRPF i retencions de no residents per import de 10.288 milers d’euros,  interessos de 
mora per import de 2.383 milers d’euros i sancions per 800 milers d’euros. Aquestes actes en conformitat van ser resgistrades 



285

BALANÇ ECONÒMIC

MEMÒRIA FC BARCELONA 

a l’epígraf “Altres deutes amb les Administracions Públiques” del passiu del balanç consolidat a 30 de juny del 2018, i van ser 
pagades el juliol i agost del 2018. Tanmateix, a l’octubre de 2018 es va pagar la sanció corresponent a les actes de conformitat 
de l’Impost sobre Societats per import de 656 milers d’euros (Nota 13.2).

Amb data 29 de juny del 2018 es van notificar acords de liquidació per import de 13.496 milers d’euros i interessos de mora de 
3.298 milers d’euros derivats d’actes de disconformitat en relació a l’Impost de Societats, Impost sobre el Valor Afegit, retenci-
ons a compte de la imposició de no residents i retencions d'IRPF del període de gener del 2012 a juny del 2015. 

El Club va presentar al juliol del 2018 reclamacions econòmiques-administratives davant el Tribunal Econòmic-Administratiu 
Central contra els esmentats acords de liquidació. Tanmateix, al gener del 2019 es van presentar reclamacions econòmi-
ques-administratives davant el Tribunal Econòmic-Administratiu Central contra els actes administratius sancionadors derivats 
d’aquesta inspecció per import de 16.481 milers d’euros, rebuts el mateix mes de gener del 2019. Durant el mes de juny del 2020 
es van notificar resolucions desestimatòries per part del Tribunal Econòmic-Administratiu Central. Amb data 20 de juliol del 
2020 el Club ha presentat recursos contenciosos-administratius davant l’Audiència Nacional.

La Junta Directiva del Club, conjuntament amb els seus assessors fiscals, consideren que la provisió registrada a 30 de juny del 
2020 a l’epígraf “Provisions a llarg termini” del balanç de situació consolidat és suficient per fer front als passius que es puguin 
derivar de les actes de disconformitat (veure Nota 13).

Amb data 5 de juliol del 2019 es van iniciar per part de l’Agència Tributària actuacions de comprovació i inspecció amb caràcter 
general relatives als següents impostos i períodes: 

i) Impost sobre Societats de les temporades 2015/16, 2016/17 i 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 el juliol del 2015 i el juny del 2018.

Segons estableix la legislació vigent, els impostos no poden considerar-se difinitivament liquidats fins que les declaracions 
presentades hagin estat inspeccionades per les autoritats fiscals o hagi vençut el termini de prescripció de quatre anys. A 30 
de juny del 2020, el Club té oberts a inspecció els següents impostos i períodes:

i) Impost sobre Societats de l’exercici 2018/19. 

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 el  juliol del 2018 i el maig del 2020.

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 els presents comptes 
anuals consolidats.

16. Periodificacions
El detall dels epígrafs de “Periodificacions a llarg termini” i “Periodificacions a curt termini” a 30 de juny del 2020 i 2019 és el següent: 

 
 
 
 

Milers d’euros

30/06/2020 30/06/2019

Actiu Passiu Actiu Passiu

Curt termini Curt termini Llarg termini Curt termini Curt termini Llarg termini

Contractes plurianuals - 225.140 4.000 - 169.599 5.500

Abonaments i carnets de socis - 11.174 - - 8.754 -

Altres periodificacions 6.264 - 5.160 5.326 - 5.173

 Total 6.264 236.314 9.160 5.326 178.353 10.673
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Contractes plurianuals:

El Grup ha atorgat diferents contractes d’exclusivitat que s’estima que suposaran uns ingressos futurs per al Grup d’aproximadament 
1.208.004 milers d’euros a 30 de juny del 2020 (1.332.954 milers d’euros a 30 de juny de 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 conso-
lidat adjunt. Els imports facturats i no meritats, així com les bestretes rebudes, es registren dins de les partides del passiu del balanç 
consolidat adjunt “Periodificacions” a llarg o curt termini depenent del termini estimat de meritament.

El reconeixement com a ingrés d’aquests contractes s’efectuarà les temporades vinents segons l’estimació següent:

 
 

Milers d’euros

30/06/2020 30/06/2019

2019/20 - 382.975

2020/21 395.416 396.096

2021/22 304.577 142.098

2022/23 * 105.725 411.785

2023/24 i següents 402.286 -

Total 1.208.004 1.332.954

* A 30 de juny del 2019 correspon als ingressos de la temporada 2022/23 i següents.

La comercialització dels serveis dels quals és titular el Grup ha continuat essent progressivament instrumentada, en línia amb anys 
anteriors, mitjançant contractes específics de durada plurianual. Addicionalment, 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, el Club 
va nomenar Nike com a 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 del 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 al juny del 2018.

Amb data 20 de maig del 2016, el Club va formalitzar una addenda al contracte ampliant la vigència d'aquest i es va aprovar la pròr-
roga 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 l’establiment d’un sistema de comercialització 
conjunta dels drets audiovisuals del futbol professional. 

Amb la nova norma, cap club professional pot comercialitzar directament els seus drets d’explotació de continguts audiovisuals. La 
participació en una competició oficial de futbol professional comporta necessàriament la cessió d’aquests drets a l’organitzador de 
la competició: la Lliga de Futbol Professional -LFP- en cas de la Lliga de la Primera i la Segona Divisió i la Reial Federació Espanyola 
de Futbol -RFEF- per a la Copa del Rei.

El Club ha procedit a la venda de comptes a cobrar derivats dels ingressos televisius de la temporada 2020/21 per import de 92.806 
milers d’euros, no assumint cap responsabilitat sobre els drets venuts, a part de la prestació dels serveis futurs. Aquest import s’im-
putarà a ingressos quan les prestacions de serveis es realitzin.

c) Patrocinador oficial

El 19 de gener del 2017 el Club va formalitzar un acord amb Rakuten INC, mitjançant el qual li atorga, entre d’altres, el dret de patrocini 
i explotació a nivell mundial de la samarreta. El contracte va entrar en vigor l’1 de juliol del 2017 i finalitza el 30 de juny del 2021.
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Abonaments i carnets de socis:

El saldo registrat en aquest capítol a 30 de juny del 2020 i 2019 correspon, bàsicament, a la part diferida dels carnets de soci de l’any 
natural 2020 i 2019, respectivament.

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 a 30 de juny del 2020 i 2019, distribuïda per categories d’activitats i per mer-
cats geogràfics, és la següent:

30 de juny del 2020: 

Activitats
Milers d’euros

Primer equip de 
futbol Club

Seccions i 
estructura Club

Barça Licensing & 
Merchandising Total

Ingressos per competicions:

   Taquilles Lliga 34.513 787 - 35.300

   Taquilles altres competicions nacionals 7.238 2 - 7.240

   Taquilles competicions internacionals 8.683 872 - 9.555

   Amistosos i altres 12.185 756 - 12.941

   Hospitality 15.581 274 - 15.855

Total ingressos per competicions 78.200 2.691 - 80.891

 

Ingressos per socis i abonats 36.194 19.006 - 55.200

Ingressos per retransmissions i drets televisius 241.953 6.536 - 248.489

Ingressos per prestacions de serveis 429 75 (64) 440

Ingressos per comercialització i publicitat (*):

   Comercialització 33.289 44.284 44.552 122.125

   Esponsorització 195.809 5.114 - 200.923

   Publicitat i altres 35 154 - 189

Total ingressos per comercialització i publicitat 229.133 49.552 44.552 323.237

  Total 585.909 77.860 44.488 708.257

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

Mercat geogràfics
Percentatge (en funció de la facturació)

Primer equip de 
futbol Club

Seccions i 
estructura Club

Barça Licensing & 
Merchandising Total

Mercat nacional 66% 7% 7% 80%

Mercat exterior 17% 2% 1% 20%

Total 83% 9% 8% 100%
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30 de juny del 2019:

Activitats
Milers d’euros

Primer equip de 
futbol Club

Seccions i 
estructura Club

Barça Licensing & 
Merchandising Total

Ingressos per competicions:

  Taquilles Lliga 47.667 1.156 - 48.823

  Taquilles altres competicions nacionals 6.908 - - 6.908

  Taquilles competicions internacionals 16.829 926 - 17.755

  Amistosos i altres 17.700 591 - 18.291

  Hospitality 21.885 318 - 22.203

Total ingressos per competicions 110.989 2.991 - 113.980

 

Ingressos per socis i abonats 41.882 19.002 - 60.884

Ingressos per retransmissions i drets televisius 288.890 9.232 - 298.122

Ingressos per prestacions de serveis 290 123 - 413

Ingressos per comercialització i publicitat (*):

  Comercialització 32.784 61.550 61.439 155.773

  Esponsorització 195.766 11.312 - 207.078

  Publicitat i altres 285 195 - 480

Total ingressos per comercialització i publicitat 228.835 73.057 61.439 363.331

  Total 670.886 104.405 61.439 836.730

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

Mercat geogràfics
Percentatge (en funció de la facturació)

Primer equip de 
futbol Club

Seccions i 
estructura Club

Barça Licensing & 
Merchandising Total

Mercat nacional 68% 8% 7% 83%

Mercat exterior 14% 2% 1% 17%

Total 82% 10% 8% 100%

18.2. Altres ingressos d’explotació

El detall d’altres ingressos d’explotació a 30 de juny del 2020 i 2019 és com segueix:

 
 

Milers d’euros

30/06/2020 30/06/2019

Altres 4.535 2.205

Cessió i formació de jugadors (Nota 5) 15.382 12.690

Subvencions d’explotació 609 546

Total 20.526 15.441
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18.3. Despeses de personal

El saldo de l’epígraf “Despeses de personal” de l’exercici acabat el 30 de juny del 2020 i 2019 presenta la composició següent:

 30 de juny del 2020:
 Milers d’euros

Sous i salaris Indemnit-
zacions

Primes 
col·lectives

Seguretat  
Social Altres (*) Total

Sous i salaris personal esportiu:

   Jugadors i tècnics primer equip 275.622 12.893 53.814 357 11.042 353.728

   Resta de personal tècnic i de seccions 67.131 1.096 6.463 5.432 2.289 82.411 

Total sous i salaris personal esportiu 342.753 13.989 60.277 5.789 13.331 436.139

Sous i salaris personal estructura 39.515 368 8.695 2.403 50.981

Total 382.268 14.357 60.277 14.484 15.734 487.120

(*) 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 Indemnit-
zacions

Primes 
col·lectives

Seguretat  
Social Altres Total

Import Plantilla Esportiva Inscriptible LFP 275.622 12.893 53.814 357 11.042 353.728

Import Plantilla Esportiva No Inscriptible LFP 67.131 1.096 6.463 5.432 2.289 82.411

Total 342.753 13.989 60.277 5.789 13.331 436.139

 30 de juny del 2019: Milers d’euros

Sous i salaris Indemnit-
zacions

Primes 
col·lectives

Seguretat  
Social Altres (*) Total

Sous i salaris personal esportiu:

   Jugadors i tècnics primer equip 311.943 - 85.314 378 19.626 417.261

   Resta de personal tècnic i de seccions 61.306 300 6.786 5.013 206 73.611

Total sous i salaris personal esportiu 373.249 300 92.100 5.391 19.832 490.872

Sous i salaris personal estructura 38.440 306 - 9.725 2.577 51.048

Total 411.689 606 92.100 15.116 22.409 541.920

(*) 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 Indemnit-
zacions

Primes 
col·lectives

Seguretat  
Social Altres Total

Import Plantilla Esportiva Inscriptible LFP 311.943 - 85.314 378 19.626 417.261

Import Plantilla Esportiva No Inscriptible LFP 61.306 300 6.786 5.013 206 73.611

Total 373.249 300 92.100 5.391 19.832 490.872
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El total de despeses associades a la plantilla esportiva de l’exercici acabat el 30 de juny de 2020 i 2019 presenta la següent 
composició:

 

Milers d’euros

30/06/2020 30/06/2019

Import 
plantilla 

Esportiva 
Inscriptible 

LFP

Import 
plantilla 

Esportiva No 
Inscriptible 

LFP

Total

Import 
plantilla 

Esportiva 
Inscriptible 

LFP

Import 
plantilla 

Esportiva No 
Inscriptible 

LFP

Total

Retribució salarial personal esportiu i Seguretat Social 353.728 82.411 436.139 417.261 73.611 490.872

Drets d’imatge a societats 25.153 459 25.612 33.372 479 33.851

Despeses associades a plantilla esportiva:

   Amortització de jugadors 166.238 7.782 174.020 140.277 5.251 145.528

   Despeses per deteriorament de jugadors 43.036 283 43.319 25.934 377 26.311

   Reversió deteriorament jugadors (43.036) (283) (43.319) (28.434) (377) (28.811)

   Pèrdua/(benefici) per alienació de jugadors (46.837) (26.824) (73.661) (84.421) (16.299) (100.720)

   Pèrdua/(benefici) per cessió de jugadors (12.389) (1.778) (14.167) (9.469) (399) (9.868)

   Altres 523 101 624 451 106 557

Total Cost Plantilla Esportiva 486.416 62.151 548.567 494.971 62.749 557.720

El total de despeses de personal es mostra en el següent detall, incloent-hi els imports que es detallen al càlcul de 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 la LFP, així com els imports associats a la plantilla no inscriptible a la LFP:

Milers d’euros

2019/20 2018/19

Sous i salaris personal i altres 487.120 541.920

Drets d’imatge a societats 25.612 33.851

Altres 624 557

Total 513.356 576.328

18.4.  Serveis exteriors

Aquest capítol del compte de pèrdues i guanys consolidat adjunt inclou, entre altres, els imports incorreguts pel Club en concep-
te de drets d’imatge de jugadors i tècnics que formen les plantilles esportives del Club, per import de 25.612 milers d’euros en el 
present exercici i 33.851 milers d’euros en la temporada 2018/19. El detall d’aquestes despeses és el següent:

 2019/20 2018/19

 Termini mitjà Milers d’euros Termini mitjà Milers d’euros

Futbol 4,6 anys 25.252 4,6 anys 33.490

Bàsquet 2 anys 360 2 anys 361

25.612 33.851

Amb referència als jugadors amb cessió d’imatge a Societats de Gestió d’imatge, el Club abona per aquest concepte a aquestes 
un import màxim del 15% de la totalitat de les retribucions del jugador. Durant el present exercici, el Club ha registrat una des-
pesa per valor de 624 milers d’euros en concepte de retribució d’agents esportius (557 milers d’euros a l’exercici 2018/19). Aquest 
import inclou, en el seu cas, el pagament d’impostos que siguin d’aplicació.
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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 2020 i 2019 inclou la com-
posició següent:

 
 

Milers d’euros

2019/20 2018/19

Dotació de provisions - (3.234)

Despeses excepcionals (95) (78)

Dotació de provisions i altres despeses excepcionals (95) (3.312)

Reversió de provisions - 225

Ingressos excepcionals 45 6.500

Aplicació de provisions i altres ingressos excepcionals 45 6.725

Total (50) 3.413

L’apartat “Dotacions de provisions” de l’exercici 2018/19 està compost principalment per una provisió per a futures responsabi-
litats fiscals.

L’apartat “Ingressos excepcionals” de l’exercici 2018/19 inclou la cancel·lació parcial d’una provisió per 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 el següent:

Milers d'euros

 30/06/2020 30/06/2019

Futbol Club Barcelona (97.602) 2.947

Barça Licensing & Merchandising, S.L.U. 263 1.580

Total (97.339) 4.527

20. Operacions i saldos amb parts vinculades
20.1. Operacions amb parts vinculades

El detall d’operacions realitzades amb parts vinculades durant les temporades 2019/20 i 2018/19 és el següent:

Societat
Milers d’euros

30/06/2020 30/06/2019

Aportacions: (4.300) (4.585)

Fundació Futbol Club Barcelona (4.300) (4.585)

Serveis rebuts: (3.293) (2.653)

Fundació Futbol Club Barcelona (38) (58)

FC Barcelona HK Limited (2.342) (2.037)

FCBarcelona North America LLC (913) (558)

Serveis prestats: 877 1.224

Fundació Futbol Club Barcelona 597 591

FCBarcelona North America LLC 84 157

Haikou Barça Mission Hills 196 476

Ingressos financers: 131 133

FC Barcelona HK Limited 43 47

FCBarcelona North America LLC 88 86
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20.2. Saldos amb parts vinculades

L’import dels saldos en balanç amb parts vinculades és el següent:

Societat
Milers d’euros

30/06/2020 30/06/2019

Crèdits a empreses del grup i associades a llarg termini:

FC Barcelona HK Limited (Nota 10.2) 3.109 3.088

FC Barcelona North America LLC (Nota 10.2) 290 15

Deutors comercials i altres comptes a cobrar:

Fundació Futbol Club Barcelona (Nota 10.3) 2 4

FC Barcelona HK Limited (Nota 10.3) 11 38

FC Barcelona North America LLC (Nota 10.3) 5 56

Haikou Barça Mission Hills (Nota 10.3) 589 476

Creditors comercials i altres comptes a pagar:

FC Barcelona HK Limited (Nota 14.3) (660) (307)

FC Barcelona North America LLC (Nota 14.3) (93) -

Fundació Futbol Club Barcelona (Nota 14.3) (4.484) (3.523)

20.3. Retribucions a la Junta Directiva i al Comitè de Direcció

Tal i com s’estableix als 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 els exercicis 2019/20 i 2018/19. 

Així mateix, les remuneracions rebudes pel Comitè de Direcció del Club, les quals incorporen en el capítol de sous les retribuci-
ons variables estimades a 30 de juny del 2020 i 2019, han estat les següents:

 30 de juny del 2020: Milers d’euros

Sous Plans de
Pensions

Indemnitzacions
per cessament

Comitè de Direcció 3.588 100 -

 30 de juny del 2019: Milers d’euros

Sous Plans de
Pensions

Indemnitzacions
per cessament

Comitè de Direcció 3.985 97 -

A 30 de juny del 2020 i 2019 els membres del Comitè de Direcció del Club no han rebut cap bestreta o crèdit per part del Club.

Durant la temporada 2019/20 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 import de 427 milers d’euros (371 milers d’euros a la temporada 2018/19).
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21. Altra informació
21.1. Personal

El número mitjà de persones empleades pel Grup durant el present exercici i l’exercici anterior, detallat per categories, és el 
següent:

Categories

2019/20 2018/19

Número mitjà
de persones
empleades

Número mitjà
de persones amb

discapacitat > 33%
del total empleades

Número mitjà
de persones
empleades

Número mitjà
de persones amb

discapacitat > 33%
del total empleades

Comitè de Direcció 13 - 15 -

Personal esportiu professional 674 9 642 7

Personal de serveis administratius 487 6 468 6

Altres (instal·lacions, botigues i d’altres) 238 3 213 4

Total 1.412 18 1.338 17

Així mateix, la distribució per sexes a 30 de juny del 2020 i 2019, detallada per categories, és la següent:

30 de juny del 2020:

 Categories
30/06/2020

Homes Dones Total

Comitè de Direcció 13 1 14

Personal esportiu professional 598 57 655

Personal de serveis administratius 273 226 499

Altres (instal·lacions, botigues i d’altres) 158 155 313

Total 1.042 439 1.481

30 de juny del 2019:

 Categories
30/06/2019

Homes Dones Total

Comitè de Direcció 13 1 14

Personal esportiu professional 599 64 663

Personal de serveis administratius 257 214 471

Altres (instal·lacions, botigues i d’altres) 180 156 336

Total 1.049 435 1.484

La Junta Directiva del Club a 30 de juny del 2020 estava formada per 13 homes i 1 dona (17 homes i 2 dones a 30 juny del 2019).

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 2019/20 i 
2018/19 han estat els següents:

Milers d’euros

2019/20 2018/19

Serveis d’auditoria 190 188

Altres serveis de verificació 77 97

Total serveis d’auditoria i verificació 267 285

Serveis fiscals 25 -

Altres serveis 12 3

Total serveis professionals 304 288
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21.3.  Garanties compromeses amb tercers i altres passius financers

A 30 de juny del 2020 i 2019, el Grup tenia constituïts avals per import de 30.016 i 28.818 milers d’euros, respectivament. Els avals 
més significatius a 30 de juny del 2020 corresponen a les actes de disconformitat (Nota 15.7).

La Junta Directiva del Club estima que els passius no previstos a 30 de juny del 2020 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 d’obligat compli-
ment de la LFP. A efectes comparatius s’inclouen les xifres de l’exercici anterior.

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’hagin sol·licitat els comptes anuals auditats:

 

Milers d’euros

T T-1 T-2

30/06/2020 30/06/2019 30/06/2018

Ingressos rellevants 818.400 954.544 881.714

Despeses rellevants 871.874 846.653 778.245

Punt d’equilibri (+superàvit, - dèficit) (53.474) 107.891 103.469

Punt d’equilibri total 157.886 - -

Punt d’equilibri requerit >0 - -

Conclusió COMPLEIX - -

 El càlcul dels ingressos rellevants i la seva conciliació amb els presents comptes anuals consolidats són els següents:

  

Milers d’euros

T T-1 T-2

30/06/2020 30/06/2019 30/06/2018

Ingressos rellevants

  Taquilles, socis i abonats 133.254 171.580 159.286

  Patrocini i publicitat 196.522 198.072 216.510

  Drets de retransmissió 243.932 292.790 179.464

  Activitats comercials 122.093 155.585 108.723

  Altres ingressos d’explotació 17.367 13.827 1.777

  Beneficis procedents de l’immobilitzat intangible esportiu 50.687 84.450 203.578

  Ingressos financers i diferències de canvi 2.496 1.418 1.060

  Imputació de subvencions a l’explotació 70 70 100

  Altres ingressos no classificats dins dels epígrafs anteriors 51.979 36.752 11.216

Total ingressos rellevants 818.400 954.544 881.714

Ingressos comptes anuals consolidats

  Total ingressos d’explotació 860.681 - -

  Total ingressos financers 2.496 - -

Total ingressos comptes anuals consolidats 863.177 - -

Diferència 44.777 - -

Partides conciliatòries

  Ingressos d’operacions no vinculades a l’activitat del futbol professional 44.777 - -

Total partides conciliatòries 44.777 - -
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El càlcul de les despeses rellevants i la seva conciliació amb els presents comptes anuals consolidats són els següents:

  

Milers d’euros

T T-1 T-2

30/06/2020 30/06/2019 30/06/2018

Despeses rellevants

   Cost de vendes / materials 33.400 6.320 4.525

   Despeses en retribucions a empleats 415.159 471.745 462.902

   Altres despeses d’explotació 177.067 181.523 164.009

   Amortització / deteriorament de drets federatius de jugadors 211.274 166.210 113.503

   Pèrdues per l’alienació de drets federatius de jugadors 3.850 29 200

   Cost financer i dividends 30.721 17.242 12.912

   Altres despeses no classificades als epígrafs anteriors 403 3.584 20.195

Total despeses rellevants 871.874 846.653 778.245

Despeses comptes anuals consolidats

   Total despeses d’explotació 960.477 - -

   Total despeses financeres 30.721 - -

Total despeses comptes anuals consolidats 991.198 - -

Diferència 119.324 - -

Partides conciliatòries

  Amortització / deteriorament d’immobilitzat material 12.586 - -

  A mortització / deteriorament d’immobilitzat esportiu 11.208 - -

   Despeses fiscals (Impost de Societats) - - -

   Despeses en activitats de desenvolupament comunitari directament atribuïbles 4.897 - -

  Altres despeses no classificades dins de les partides conciliatòries anteriors 90.633 - -

Total partides conciliatòries 119.324 - -

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 la LFP.

 
Milers d’euros

30/06/2020 30/06/2019

Despeses de personal associades a la primera plantilla de futbol (*) 386.648 458.752

Ingressos rellevants 818.400 954.544

Indicador de despeses de personal plantilla esportiva inscriptible 47% 48%

Indicador de despeses de personal plantilla esportiva inscriptible requerit <70% <70%

Conclusió COMPLEIX 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.
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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

30/06/2020 30/06/2019

Despeses de personal associades a la plantilla esportiva inscriptible de futbol (a) 379.404 451.084

Despeses de personal no esportiu futbol i estructura associades a la primera plantilla de futbol (b) 7.244 7.668

Total despeses personal associades a la primera plantilla de futbol 386.648 458.752

Despeses plantilla esportiva no inscriptible a la LFP 75.727 66.528
Despeses de personal no esportiu a excepció de les contemplades a l’apartat (b) i despeses
  de personal inscriptible a excepció de les contemplades a l’apartat (a) 50.981 51.048

Total despeses de personal 513.356 576.328

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 
a 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’im-
mobilitzat 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

30/06/2020 30/06/2019

Deute net 488.367 217.204

Ingressos rellevants 818.400 954.544

Ràtio deute net sobre ingressos rellevants 59,7% 22,7%

Ràtio deute net sobre ingressos rellevants requerit <100% <100%

Conclusió COMPLEIX COMPLEIX

La composició del deute net és la següent:

 
Milers d’euros

30/06/2020 30/06/2019

Deutes a llarg termini

  Obligacions i altres valors negociables (Nota 14.1) (197.987) (197.385)

  Deutes amb entitats de crèdit (Nota 14.1) (13.318) (61.488)

  Deutes amb entitats esportives per traspassos i cessions (Nota 14.3) (196.674) (181.287)

  Periodificacions (Nota 16) (9.160) (10.673)

Total deutes a llarg termini (417.139) (450.833)

Deutes a curt termini

  Obligacions i altres valors negociables (Nota 14.2) (2.507) (1.143)

  Deutes amb entitats de crèdit (Nota 14.2) (265.967) (10.801)

  Deutes amb entitats esportives per traspassos i cessions (Nota 14.3) (126.221) (79.455)

  Altres deutes (8.394) (11.482)

Total deutes a curt termini (403.089) (102.881)

Total partides passives (820.228) (553.714)

Partides actives compensatòries

Crèdits amb entitats esportives per traspassos i cessions a llarg termini (Nota 10.1) 108.766 92.233

Crèdits amb entitats esportives per traspassos i cessions a curt termini (Nota 10.3) 58.750 85.915

Tresoreria i actius líquids equivalents i inversions financeres a curt termini 164.345 158.362

Total partides actives compensatòries 331.861 336.510

Total (488.367) (217.204)
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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 forma directa a la secció 
corresponent. 

Els comptes de pèrdues i guanys analítics consolidats per seccions esportives corresponents a l’exercici 2019/20 i, de mode com-
paratiu, els comptes de pèrdues i guanys analítics consolidats de l’exercici 2018/19 es mostra 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 2019/20 i el pressupost consolidat de la temporada 2018/19 aprovats 
en les Assemblees Generals del 6 d’octubre de 2019 i del 20 d’octubre de 2018, respectivament, comparades amb les liquidacions dels 
exercicis finalitzats a 30 de juny de 2020 i a 30 de juny de 2019. 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
En relació amb el préstec concedit per una entitat financera nord-americana per import de 90 milions d’euros per finançar la primera 
fase de la construcció de l’Espai Barça (Nota 14.2), en el mes d’agost de 2020 el Club ha obtingut la dispensa de compliment de les 
ràtios semestrals i anuals fins el 30 de juny de 2021 (inclòs). Així mateix, s’han modificat determinades condicions d’aquest préstec i 
s’ha ampliat el seu venciment fins el 16 d’agost de 2021. Cal destacar que aquest deute apareix als comptes anuals consolidats tancats 
a 30 de juny de 2020 a curt termini, si bé a la data de formulació dels comptes anuals consolidats el seu venciment ha passat a ser a 
llarg termini.

Així mateix, en el mes d’agost de 2020 s’ha acordat amb els tenidors nord-americans de les “Senior Notes” la dispensa del compliment 
de les ràtios semestrals i anuals, tant a 31 de desembre de 2019 com a 30 de juny de 2020, i no requerir el seu compliment fins a 30 de 
juny de 2021. L'efectivitat d’aquest acord està subjecte, entre altres aspectes, a que la resta de tenidors de les “Senior Notes” dispensin 
al Club del seu compliment en condicions substancialment similars. A la data de formulació d’aquests comptes anuals consolidats, 
les negociacions amb la resta de tenidors es troben molt avançades i s’espera arribar a un acord a curt termini (Nota 14.1).
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COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS ANALÍTIC CONSOLIDAT PER SECCIONS ESPORTIVES DEL EXERCICI
FINALITZAT EL 30 DE JUNY DEL 2020
(expressats en milers d’euros) Primer 

Equip
Futbol 
Base Bàsquet Handbol Hoquei

Patins
Futbol  

Sala
Altres 

Seccions
BLM i 
Altres Total

OPERACIONS CONTINUADES
Import net de la xifra de negocis  585.909  529  8.537  1.791  587  473  539  109.892  708.257 
Ingressos per competicions  78.200  153  1.582  105  10  155  -    685  80.891 
Ingressos per abonats i socis  36.195  -    768  39  4  21  -    18.174  55.200 
Ingressos per retransmissions i drets televisius  241.952  210  3.265  1.084  -    (2)  -    1.980  248.489 
Ingressos per comercialització i publicitat  229.133  166  2.922  564  574  299  532  89.049  323.237 
Prestacions de Serveis  429  -    -    -    -    -    7  3  440 
Treballs realitzats per l’empresa per al seu actiu  -    -    -    -    -    -    -    1.560  1.560 
Aprovisionaments  (1.704)  (892)  (801)  (388)  (240)  (279)  (539)  (31.696)  (31.288)
Consums de material esportiu  (999)  (763)  (681)  (332)  (210)  (236)  (522)  (20.578)  (24.321)
Altres consums i despeses externes  (706)  (129)  (120)  (57)  (30)  (44)  (17)  (1.236)  (2.338)
Deteriorament de mercaderies, matèries primeres i altres  -    -    -    -    -    -    -    (4.629)  (4.629)
Altres ingressos d’explotació  12.785  3.055  24  7  -  61  12  -    20.526 
Ingressos accessoris i altres de gestió corrent  12.785  3.008  11  (1)  -  6  5  -    19.917 
Subvencions d’explotació incorporades al resultat de l’exercici  -    47  12  8  -    55  6  -    609 
Despeses de personal  (363.392)  (27.766)  (30.172)  (6.492)  (1.879)  (4.164)  (1.489)  (51.767)  (487.120)
Sous i salaris del personal esportiu  (360.433)  (24.454)  (29.214)  (5.800)  (1.528)  (3.734)  (1.204)  (3.983)  (430.350)
Sous i salaris del personal no esportiu  (2.121)  (916)  (267)  (219)  (69)  (77)  -    (36.913)  (40.582)
Càrregues socials  (781)  (2.366)  (681)  (464)  (280)  (351)  (285)  (9.541)  (14.750)
Provisions  (56)  (30)  (10)  (8)  (2)  (2)  -    (1.330)  (1.438)
Altres despeses d’explotació  (100.809)  (8.550)  (4.835)  (1.551)  (460)  (1.182)  (1.150)  (74.252)  (192.790)
Serveis exteriors  (58.957)  (4.341)  (2.331)  (716)  (218)  (548)  (409)  (58.395)  (125.916)
Tributs  (2.752)  (319)  (12)  -  -    -    -    (874)  (3.956)
Pèrdues, deteriorament i variació provisions operacions comercials  (15)  -    -    -    -    -    -    (6.917)  (6.932)
   Pèrdues per deteriorament de crèdits per operacions comercials  (640)  -    -    -    -    -    -    (8.299)  (8.938)
   Reversió del deteriorament de crèdits per operacions comercials  625  -    -    -    -    -    -    1.381  2.006 
Desplaçaments  (2.981)  (1.713)  (1.444)  (601)  (109)  (358)  (362)  (47)  (7.614)
Despeses d’adquisició de jugadors  -    (962)  -    (1)  10  (70)  (150)  (41)  (1.215)
Altres despeses de gestió corrent  (36.105)  (1.214)  (1.048)  (232)  (143)  (207)  (229)  (7.978)  (47.157)
Amortització de l’immobilitzat  (168.671)  (4.595)  (876)  (496)  (20)  (40)  -    (17.334)  (192.032)
Imputació de subvencions d’immobilitzat no financer i altres  70  38  -    -    -    -    -    -    108 
Deteriorament i resultat per alienacions de l’immobilitzat  46.837  26.502  (90)  13  -    -    -    (227)  73.035 
Deterioraments i pèrdues  -    -    -    -    -    -    -    (170)  (170)
     Pèrdues per deteriorament d'Immobilitzat Intangible Esportiu  (43.036)  (282)  -    -    -    -    -    -    (43.319)
     Pèrdues per deteriorament Immobilitzat Material  -    -    -    -    -    -    -    (196)  (196)
     Reversió deteriorament Immobilitzat Intangible Esportiu  43.036  283  -    -    -    -    -    -    43.319 
     Reversió deteriorament Immobilitzat Material  -    -    -    -    -    -    -    26  26 
Resultats per alienacions i altres  46.837  26.502  (90)  13  -    -    -    (57)  73.204 
     Pèrdues procedents de l'Immobilitzat Material  -    -    -    -    -    -    -    (112)  (112)
     Beneficis procedents Immobilizat  Material  -    -    -    -    -    -    -    55  55 
     Pèrdues procedents de l'Immobilitzat Intangible Esportiu  (3.850)  (2.309)  (90)  (18)  -    -    -    -    (6.267)
     Beneficis procedents de l'Immobilitzat Intangible Esportiu  50.687  28.811  -    30  -    -    -    -    79.528 
Altres  -    -    -    -    -    -    -    (50)  (50)
Pèrdues extraordinàries  -    -    -    -    -    -    -    (95)  (95)
Altres Ingressos extraordinaris  -    -    -    -    -    -    -    45  45 
RESULTAT D'EXPLOTACIÓ  11.026  (11.678)  (28.213)  (7.117)  (2.012)  (5.132)  (2.627)  (54.041)  (99.795)
Ingressos Financers  1.173  -    -    -    -    -    -    655  1.828 
De valors negociables i altres instruments financers  1.173  -    -    -    -    -    -    655  1.828 
A tercers  1.173  -    -    -    -    -    -    655  1.828 
Despeses financeres  (439)  -    -    -    -    -    -    (29.076)  (29.515)
Per deutes amb tercers  (439)  -    -    -    -    -    -    (29.076)  (29.515)
Diferències de canvi  -    -    -    -    -    -    -    188  188 
Diferències positives de canvi  -    -    -    -    -    -    -    668  668 
Diferències negatives de canvi  -    -    -    -    -    -    -    (480)  (480)
Deteriorament i resultat per alienació d'instruments financers  -    -    -    -    -    -    -    (727)  (727)
Pèrdues per participacions en actius financers   -  -    -    -    -    -    (727)  (727)
RESULTAT FINANCER  735  -    -    -    -    -    -    (28.961)  (28.226)
RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS  11.760  (11.678)  (28.213)  (7.117)  (2.012)  (5.132)  (2.627)  (83.002)  (128.021)
Impostos sobre beneficis  -    -    -    -    -    -    -    30.682  30.682 
RESULTAT DE L'EXERCICI  11.760  (11.678)  (28.213)  (7.117)  (2.012)  (5.132)  (2.627)  (52.320)  (97.339)

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 CONSOLIDAT PER SECCIONS ESPORTIVES DEL EXERCICI 
FINALITZAT EL 30 DE JUNY DEL 2019
(expressats en milers d’euros) Primer 

Equip
Futbol 
Base Bàsquet Handbol Hoquei

Patins
Futbol  

Sala
Altres 

Seccions
BLM i 
Altres Total

OPERACIONS CONTINUADES
Import net de la xifra de negocis 670.885 2.251 11.264 2.305 528 1.215 1.140 147.142 836.730 
Ingressos per competicions  110.990  49  2.015  146  10  222  -    549  113.980 
Ingressos per abonats i socis  41.882  -    777  40  4  22  -    18.159  60.884 
Ingressos per retransmissions i drets televisius  288.890  1.773  2.825  647  -    88  -    3.900  298.122 
Ingressos per comercialització i publicitat  228.834  430  5.647  1.472  515  884  1.140  124.410  363.331 
Prestacions de Serveis  289  -    -    -    -    -    -    124  413 
Treballs realitzats per l’empresa per al seu actiu  -    -    -    -    -    -    -    1.375  1.375 
Aprovisionaments  (3.095)  (1.091)  (913)  (489)  (201)  (303)  (734)  (27.137)  (33.963)
Consums de material esportiu  (950)  (953)  (796)  (403)  (161)  (240)  (726)  (24.936)  (29.165)
Altres consums i despeses externes  (2.145)  (137)  (117)  (86)  (40)  (64)  (8)  (1.408)  (4.006)
Deteriorament de mercaderies, matèries primeres i altres  -    -    -    -    -    -    -    (792)  (792)
Altres ingressos d’explotació  12.044  1.031  11  33  5  63  41  2.212  15.441 
Ingressos accessoris i altres de gestió corrent  12.044  923  8  32  5  25  13  1.844  14.895 
Subvencions d’explotació incorporades al resultat de l’exercici  -    109  3  1  -    38  27  368  546 
Despeses de personal  (427.625)  (22.518)  (25.613)  (7.001)  (2.272)  (4.298)  (1.505)  (51.090)  (541.920)
Sous i salaris del personal esportiu  (424.345)  (19.465)  (24.676)  (6.292)  (1.911)  (3.853)  (1.233)  (3.706)  (485.482)
Sous i salaris del personal no esportiu  (2.318)  (938)  (266)  (253)  (82)  (91)  -    (37.065)  (41.012)
Càrregues socials  (903)  (2.083)  (661)  (447)  (277)  (351)  (271)  (9.115)  (14.109)
Provisions  (60)  (31)  (9)  (9)  (2)  (2)  -    (1.204)  (1.317)
Altres despeses d’explotació  (120.918)  (8.441)  (6.507)  (2.067)  (786)  (1.371)  (1.181)  (65.673)  (206.945)
Serveis exteriors  (65.556)  (4.012)  (3.306)  (886)  (318)  (578)  (287)  (54.282)  (129.226)
Tributs  (3.762)  (311)  (7) -  -    -    -    (1.405)  (5.485)
Pèrdues, deteriorament i variació provisions operacions comercials  (970)  -    -    -    -    -    -    (480)  (1.450)
   Pèrdues per deteriorament de crèdits per operacions comercials  (970)  -    -    -    -    -    -    (480)  (1.450)
   Reversió del deteriorament de crèdits per operacions comercials  -    -    -    -    -    -    -    -    -   
Desplaçaments  (4.787)  (2.706)  (1.746)  (861)  (315)  (499)  (428)  (87)  (11.428)
Despeses d’adquisició de jugadors  (2.273)  (307)  (42)  (56)  (10)  -    (135)  -    (2.823)
Altres despeses de gestió corrent  (43.570)  (1.105)  (1.406)  (264)  (144)  (294)  (332)  (9.419)  (56.533)
Amortització de l’immobilitzat  (140.837)  (3.733)  (1.319)  (359)  -  (88)  -    (13.533)  (159.869)
Imputació de subvencions d’immobilitzat no financer i altres  70  39  -    -    -    -    -    -    109 
Deteriorament i resultat per alienacions de l’immobilitzat  86.781  15.579  758  (25)  -    (13)  -    93  103.172 
Deterioraments i pèrdues.  2.500  -    -    -    -    -    -    188  2.688 
       Pèrdues per deteriorament Immobilitzat Intangible Esportiu  (25.934)  (378)  -    -    -    -    -    -    (26.311)
       Reversió deteriorament Immobilitzat Intangible Esportiu  -    -    -    -    -    -    -    (36)  (36)
       Reversió deteriorament Immobilitzat Intangible Esportiu  28.434  378  -    -    -    -    -    -    28.811 
       Reversió deteriorament Immobilitzat Material  -    -    -    -    -    -    -    224  224 
Resultats per alienacions i d’altres  84.281  15.579  758  (25)  -    (13)  -    (95)  100.484 
      Pèrdues Immobilitzat Material  (140)  -    -    -    -    -    -    (95)  (235)
      Pèrdues Immobilitzat Intangible Esportiu  (29)  (138)  (5)  (25)  -    (13)  -    -    (210)
      Beneficis Immobilitzat Intangible Esportiu  84.450  15.717  763  -    -    -    -    -    100.930 
Altres  6.500  -    -  -    -    -    -    (3.088)  3.412 
Pèrdues extraordinàries  -  -    -  -    -    -    -    (3.313)  (3.313)
Altres Ingressos extraordinaris  6.500  -    -    -    -    -    -    225  6.725 
RESULTAT D'EXPLOTACIÓ  83.806  (16.882)  (22.319)  (7.603)  (2.726)  (4.796)  (2.239)  (9.699)  17.542 
Ingressos Financers  1.042  422  -    -    -    -    -    14  1.478 
De valors negociables i altres instruments financers  1.042  422  -    -    -    -    -    14  1.478 
A tercers  1.042  422  -    -    -    -    -    14  1.478 
Despeses financeres  (685)  -    -    -    -    -    -    (16.333)  (17.018)
Per deutes amb tercers  (685)  -    -    -    -    -    -    (16.333)  (17.018)
Diferències de canvi  -    -    -    -    -    -    -    139  139 
Diferències positives de canvi  -    -    -    -    -    -    -    363  363 
Diferències negatives de canvi  -    -    -    -    -    -    -    (225)  (225)
Deteriorament i resultat per alienació d'instruments financers  -    -    (23)  -    -    -    -    1.440  1.416 
Beneficis per participacions en actius financers  -    -    -    -    -    -    -    2.665  2.665 
Pèrdues per participacions en actius financers  -    -    (23)  -    -    -    -    (1.225)  (1.248)
RESULTAT FINANCER  357  422  (23)  -    -    -    -    (14.741)  (13.985)
RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS  84.162  (16.460)  (22.342)  (7.603)  (2.726)  (4.796)  (2.239)  (24.440)  3.557 
Impostos sobre beneficis  -    -    -    -    -    -    -    970  970 
RESULTAT DE L'EXERCICI  84.162  (16.460)  (22.342)  (7.603)  (2.726)  (4.796)  (2.239)  (23.470)  4.527

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 2020
(expressats en milers d’euros)

REAL 2019/20 PPT 2019/20

OPERACIONS CONTINUADES
Import net de la xifra de negocis  708.257  875.570 
Ingressos per competicions  80.891  111.976 
Ingressos per abonats i socis  55.200  61.638 
Ingressos per retransmissions i drets televisius  248.489  281.221 
Ingressos per comercialització i publicitat  323.237  420.735 
Prestació de Serveis  440  -   
Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu  1.560  1.629 
Aprovisionaments  (31.288)  (44.013)
Consums de material esportiu  (24.321)  (38.560)
Altres consums i despeses externes  (2.338)  (4.186)
Deteriorament de mercaderies, matèries primeres i altres aprovisionaments  (4.629)  (1.268)
Altres ingressos d'explotació  20.526  14.521 
Ingressos accessoris i altres de gestió corrent  19.917  13.526 
Subvencions d'explotació incorporades al resultat de l'exercici  609  995 
Despeses de personal  (487.120)  (532.428)
Sous i salaris del personal esportiu  (430.350)  (469.666)
Sous i salaris del personal no esportiu  (40.582)  (44.875)
Càrregues socials  (14.750)  (16.455)
Provisions  (1.438)  (1.431)
Altres despeses d'explotació  (192.790)  (227.130)
Serveis exteriors  (125.916)  (156.810)
Tributs  (3.956)  (4.925)
Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions comercials  (6.932)  (2.109)
   Pèrdues per deteriorament de crèdits per operacions comercials  (8.938)  (2.109)
   Reversió del deteriorament de crèdits per operacions comercials  2.006  -   
Desplaçaments  (7.614)  (11.314)
Despeses d'adquisició de jugadors  (1.215)  (1.263)
Altres despeses de gestió corrent  (47.157)  (50.708)
Amortització de l'immobilitzat  (192.032)  (154.098)
Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres  108  109 
Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat  73.034  109.012 
Deterioraments i pèrdues  (170)  -   
     Pèrdues per deteriorament d'Immobilitzat Intangible Esportiu  (43.319)  (42.797)
     Pèrdues per deteriorament Immobilitzat Material  (196)  -   
     Reversió deteriorament Immobilitzat Intangible Esportiu  43.319  42.797 
     Reversió deteriorament Immobilitzat Material  26  -   
Resultats per alienacions i altres  73.204  109.012 
     Pèrdues procedents de l'Immobilitzat Material  (112)  -   
     Beneficis procedents Immobilizat  Material  55  -   
     Pèrdues procedents de l'Immobilitzat Intangible Esportiu  (6.267)  (3.313)
     Beneficis procedents de l'Immobilitzat Intangible Esportiu  79.528  112.325 
Altres  (50)  (3.579)
    Pèrdues extraordinàries  (95)  (3.579)
    Altres ingressos extraordinaris  45  -   
RESULTAT D'EXPLOTACIÓ  (99.795)  39.594 

Ingressos financers  1.828  1.762 
De valors negociables i altres instruments financers  1.828  1.762 
A Tercers  1.828  1.762 
Despeses financeres  (29.515)  (26.918)
Per deutes amb tercers  (29.515)  (26.918)
Diferències de canvi  188  -   
Diferències positives de canvi  668  250 
Diferències negatives de canvi  (480)  (250)
Deteriorament i resultat per alienació d'instruments financers  (727)  -   
Pèrdues per participacions en actius financers  (727)  -   
RESULTAT FINANCER  (28.226)  (25.156)
RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS  (128.021)  14.438 
Impostos sobre beneficis  30.682  (2.960)
RESULTAT DE L'EXERCICI  (97.339)  11.479 

Aquest annex forma part integrant de la Nota 23 de la memòria dels comptes anuals consolidats.
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REAL 2018/19 PPT 2018/19

OPERACIONS CONTINUADES
Import net de la xifra de negocis 836.730 828.861
Ingressos per competicions 113.980 109.994
Ingressos per abonats i socis 60.884 60.599
Ingressos per retransmissions i drets televisius 298.122 267.076
Ingressos per comercialització i publicitat 363.331 391.192
Prestació de Serveis 413 -
Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 1.375 1.299
Aprovisionaments  (33.963)  (35.214)
Consums de material esportiu  (29.165)  (31.010)
Altres aprovisionaments  (4.006)  (4.205)
Deteriorament de mercaderies, matèries primeres i altres aprovisionaments  (792)  -   
Altres ingressos d'explotació 15.441 11.083
Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 14.895 10.302
Subvencions d'explotació incorporades al resultat de l'exercici 546 781
Despeses de personal  (541.920)  (512.061)
Sous i salaris del personal esportiu  (485.482)  (454.734)
Sous i salaris del personal no esportiu  (41.012)  (43.190)
Càrregues socials  (14.109)  (12.777)
Provisions  (1.317)  (1.360)
Altres despeses d'explotació  (206.945)  (189.984)
Serveis exteriors  (129.226)  (125.362)
Tributs  (5.485)  (5.364)
Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions comercials  (1.450)  (1.802)
   Pèrdues per deteriorament de crèdits per operacions comercials  (1.450)  (1.802)
Desplaçaments  (11.428)  (10.713)
Despeses d'adquisició de jugadors  (2.823)  (846)
Altres despeses de gestió corrent  (56.533)  (45.898)
Amortització de l'immobilitzat  (159.869)  (156.808)
Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 109 109
Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 103.172 87.333
Deterioraments i pèrdues 2.688 2.500
     Pèrdues per deteriorament d'Immobilitzat Intangible Esportiu  (26.311)  (31.190)
     Pèrdues per deteriorament d'Immobilitzat Material  (36)  -   
     Reversió del deteriorament de l'Immobilitzat Intangible Esportiu 28.811 33.690
     Reversió del deteriorament de l'Immobilitzat Material 224 -
Resultats per alienacions i altres 100.484 84.833
     Pèrdues procedents de l'Immobilitzat Material  (235) -
     Pèrdues procedents de l'Immobilitzat Intangible Esportiu  (210)  (38)
     Beneficis procedents de l'Immobilitzat Intangible Esportiu 100.930 84.871
Dotació i Aplicació de Provisions 3.412 (3.500)
     Dotació de Provisions  (3.313)  (3.500)
     Aplicació de Provisions 6.725 -
RESULTAT D'EXPLOTACIÓ 17.542 31.117

Ingressos financers 1.478 612
De valors negociables i altres instruments financers 1.478 612
A tercers 1.478 612
Despeses financeres  (17.018)  (14.742)
Per deutes amb tercers  (17.018)  (14.742)
Diferències de canvi 139 (300)
Diferències positives de canvi 363 250
Diferències negatives de canvi  (225)  (550)
Deteriorament i resultat per alienació d'instruments financers 1.416 (2.009)
Beneficis per participacions en actius financers 2.665 -
Pèrdues per participacions en actius financers  (1.248)  (2.009)
RESULTAT FINANCER  (13.985)  (16.440)
RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS 3.557 14.677
Impostos sobre beneficis 970  (3.669)
RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES 4.527 11.008
RESULTAT DE L'EXERCICI 4.527 11.008

Aquest annex forma part integrant de la Nota 23 de la memòria dels comptes anuals consolidats.

ANNEX II
PRESSUPOST CONSOLIDAT I LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA PER A L’EXERCICI ANUAL FINALITZAT EL 30 DE JUNY DEL 2019
(expressats en milers d’euros)
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MEMÒRIA FC BARCELONA 

Afectació Covid-19

La temporada 2019/20 quedarà marcada per la irrupció de la pandèmia de la Covid-19, que malauradament ha afectat i segueix afectant 
milions de persones arreu del món. Pel que fa a l’afectació al nostre club, la pandèmia va suposar l’establiment de l’Estat d’Alarma el dia 14 
de març del 2020, que en conseqüència va generar la paralització de les competicions esportives professionals, així com el tancament total 
de les instal·lacions del Club. Durant el mes de juny  del 2020 el Club va poder tornar a obrir parcialment les seves instal·lacions, complint 
amb totes les mesures de protecció i higiene establertes; i amb data 11 de juny del 2020 es va poder restablir la competició de Lliga. 

Tot i així, el Club ha patit econòmicament les conseqüències derivades d’aquestes mesures, ja que els partits es van haver de reprendre a 
porta tancada, mentre que l’afluència de visitants a les instal·lacions, així com la venda de productes del Club,  també s’han vist afectada per 
la reducció i limitacions al turisme internacional. 

Addicionalment, s’ha cancel·lat la competició d’Euroleague de Basket, generant també una pèrdua d’ingressos associada per aquest motiu.

És per això que incloem a continuació dins de l’informe de gestió del Club una estimació dels principals impactes que la pandèmia global 
de la Covid-19 ha generat econòmicament al Club (en milers d’euros) i que ha estat enviat al Consell Superior d'Esports (CSD):

Milers d’euros

Xifres a 
30 de juny 
del 2020*

Impactes 
Covid-19

Tancament 
estimat sense 

Covid-19

Ingressos:

Estadi 162.464 67.468 229.932

Media i drets TV 248.537 35.406 283.943

Comercial 296.849 72.260 369.109

Altres i traspassos 147.580 28.591 176.171

Total ingressos 855.430 203.725 1.059.155

Despeses:

Cost personal esportiu 636.396 42.336 678.732

Cost personal no esportiu 50.981 1.500 52.481

Despeses de gestió 186.011 30.168 216.179

Altres 81.837 - 81.837

Total despeses 955.225 74.004 1.029.229

Resultat d'explotació (99.795) 129.721 29.926

Total ingressos financers 2.496 - 2.496

Total despeses financeres 30.722 (888) 29.834

Benefici/pèrdua neta abans impost de societats (128.021) 130.609 2.588

Impost de societats (30.682)  - (595)

Benefici/pèrdua neta després impost de societats (97.339) - 1.993

EBITDA ** 103.968 129.721 233.689

*Xifres obtingudes de la comptabilitat analítica, que poden mostrar una classificació diferent a la dels comptes anuals 
consolidats.
** Resultat d'explotació, més amortitzacions, deterioraments i provisions. 

Futbol Club Barcelona i societats dependents

Informe de Gestió consolidat de l’exercici acabat 
el 30 de juny del 2020 
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En aquest quadre veiem els efectes conjunts estimats de la caiguda d’ingressos i despeses ocorreguts com a conseqüència de la pandèmia,  
així com també  l’efecte de l’ajornament de les competicions de Lliga i UEFA Champions League, fet que ha generat una divergència entre el 
final de l´exercici econòmic del Club (30 de juny de cada any d’acord amb els Estatuts) i la temporada esportiva. Aquest segon fet ha generat 
que s’hagin hagut de traspassar a l´exercici econòmic 2020/21 una sèrie d’ingressos i despeses que en una temporada regular s’haurien 
comptabilitzat a la temporada 2019/20.

En l’apartat d’Estadi, la pèrdua d’ingressos prové principalment del retorn parcial d’abonaments als socis, la pèrdua de taquillatges pels 
partits a porta tancada i la pèrdua d’ingressos d’explotació d’instal·lacions (Museu, Hospitality, esdeveniments...). Per la part d’ingressos 
de Media, la caiguda prové de l’ajornament de les competicions, que ha generat que part dels ingressos televisius per la Lliga i la UEFA 
Champions League s’hagin traslladat a la temporada comptable 2020/21. En l’apartat d’Ingressos Comercials, la caiguda d’ingressos s’ha 
generat per la pèrdua en la capacitat de firmar determinats acords comercials que estaven en un estat avançat de negociació abans de la 
pandèmia, així com les pèrdues associades a la comercialització de productes en les botigues oficials del Club. Per últim, en l’epígraf d’Altres 
s’hi inclouen els traspassos que s’haurien realitzat a la finalització de la competició domèstica, i que no s’han pogut realitzar.

Per la banda de les despeses, en l’apartat de cost de personal esportiu i no esportiu, s’hi inclou els estalvis reals que el Club ha aconseguit 
gràcies als acords de reducció salarial i ERTOs acordats i que no hauria realitzat en cas de no succeir la pandèmia. Per la part de despeses 
de gestió, els imports corresponen als estalvis realitzats pel Club per despeses directament imputables a la generació d’uns ingressos que 
tampoc s’han generat, com pot ser la despesa de Seient Lliure, les despeses de compensació de drets televisius a la LFP, despeses de viatges, 
manteniment, neteja, vigilància i accessos, i serveis d’intermediació comercial, entre d’altres.

A partir d’aquest detall podem veure que l’efecte combinat de la pandèmia i del traspàs d´ingressos i despeses comptables a la temporada 
2020/21 ha suposat uns menors ingressos estimats pel Club de 203.725 milers d’euros i unes menors despeses estimades de 73.116 milers 
d’euros. Per tant, de no haver sofert el Club els efectes de la Covid-19, s’estima que el resultat comptable de l´exercici hauria estat de 1.993 
milers d’euros en lloc dels actuals -97.339 milers d’euros.

Ingressos d’explotació

Amb referència als comptes anuals consolidats presentats, els ingressos d’explotació d’aquesta temporada s’han reduït fins als 855.430 
milers d’euros, fet que representa una reducció respecte a l’exercici 2018/19 de -134.909 milers d’euros. Cal dir que fins a finals de març del 
2020, moment en què es comencen a patir econòmicament els efectes de la pandèmia global, els ingressos consolidats del Club estaven 
per sobre del pressupost.

Els tres blocs d’àrees de Negoci, que són Estadi, Media i Comercial, han patit els estralls de la situació de pandèmia mundial, representant 
conjuntament un 95% del total de la davallada patida respecte a la temporada anterior.

En el capítol d’Estadi, l'increment d’assistència al Camp Nou havia fet augmentar els ingressos per ticketing en un 21% respecte a la tem-
porada passada (i un 4% respecte al pressupost) fins a la paralització de la competició, fet que estava provocant que els ingressos fossin 
partit rere partit iguals o superiors als imports pressupostats, però l’absència de partits entre mitjans de març i juny no ha permès mantenir 
aquesta tendència a l’alça. Addicionalment, els ingressos d’abonaments han caigut a causa de la provisió de retorn parcial que ha realitzat 
el Club. Per contra, el canvi de model en la competició de la Supercopa d’Espanya, celebrat durant el gener del 2020, va generar un augment 
d’ingressos de 5.800 milers d’euros respecte a la temporada anterior.

A l’apartat de Media la davallada d’ingressos prové de dues variables clarament diferenciades. En l’apartat de drets televisius per a la com-
petició domèstica, el motiu de la reducció s’explica per l’ajornament de la competició, que ha provocat que part dels ingressos corresponents 
a partits jugats en la temporada esportiva 2019/20 hagin hagut de comptabilitzar-se dins l’exercici econòmic 2020/21. En l’apartat de drets 
televisius de competició internacional, l’aturament de la competició també ha generat una reducció respecte als imports pressupostats i 
respecte a la temporada anterior, ja que la paralització ha arribat quan tot just s’havien disputat la fase de grups i l’anada de l’eliminatòria 
de vuitens de la UEFA Champions League.

A l’apartat Comercial la gestió directa de les botigues a través de l’empresa filial Barça Licensing & Merchandising, S.L. ha generat 54.393 
milers d’euros d’ingrés, que ha suposat una reducció respecte a l’import aconseguit durant la temporada 2018/19, tot i que els resultats 
mensuals previs a la pandèmia havien estat sostingudament superiors a la mitjana de la temporada anterior. Pel que fa als ingressos de 
patrocinadors, no hi ha hagut afectacions importants en la prestació de serveis associada als contractes compromesos, i per tant el Club 
ha pogut defensar i mantenir el significatiu nivell d’ingressos de patrocini associats. En  canvi el Club s’ha vist afectat en les negociacions 
i ampliacions de nous contractes de patrocini que estaven en procés i que no s’han acabat firmant com a conseqüència de la paralització 
econòmica provocada per la pandèmia.
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Inversions no esportives

Aquesta temporada hem invertit 49.976 milers d’euros, dels quals 29.117 milers d’euros corresponen al projecte Espai Barça. El Club ha 
invertit 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 i les Escoles. 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 en Espai Barça s’han concentrat principalment en 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.

Drets federatius i traspassos

Durant aquesta temporada 2019/20 s’han adquirit principalment els drets federatius de jugadors com Griezmann, Pjanic, Junior, Braithwaite, 
Cucurella, Matheus Pereira i Manaj (així com de Trincao, Pedri i Matheus Fernandes, que formaran part de la plantilla del primer equip de fut-
bol 2020/21) que, afegint diferents variables per consecució d’objectius, han suposat una inversió agregada total de 307.407 milers d’euros. 
Per altra banda, el Club ha fet vendes per valor de 151.152 milers d’euros com a conseqüència de les baixes dels jugadors Arthur, Malcom, 
Carles Pérez, Cucurella, Alejandro Marqués i Abel Ruiz, entre d’altres. 

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’infla-
ció en el mercat futbolístic ha afectat el cost d’adquisició dels fitxatges així com el cost dels nous contractes i les renovacions. Tot i així, cal 
destacar que també s’ha aconseguit reduir l’import de la massa salarial esportiva de la temporada 2019/20 gràcies als acords de reducció 
salarial i ERTOs establerts durant la temporada.

Tot i això, a causa de la reducció significativa dels ingressos, les despeses salarials de personal esportiu d’acord amb la ràtio definida per 
la Lliga de Futbol Professional (LFP), que considera els costos salarials de futbol sense amortitzacions, respecte als ingressos d’explotació 
rellevants, és del 47%  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 2019/20 ha estat 
de 103.968 milers d’euros, afectat significativament per la caiguda d’ingressos viscuda. Cal dir que, tal com s´ha assenyalat anteriorment, de 
no tenir en compte l´efecte Covid-19, s’estima que aquest hauria augmentat fins a 233.689 milers d´euros. 

El deute net a nivell consolidat és de 488.367 milers d’euros a 30 de juny del 2020. Descomptant el finançament de projectes extraordina-
ris d’inversió en immobilitzat material (Espai Barça), tal com estableix l’article 67 dels Estatuts del Club, el deute net és de 379.089 milers 
d‘euros. Això fa que la ràtio de deute sobre EBITDA a nivell consolidat establerta en el mateix article hagi estat del 3,64, en aquest cas per 
sobre del màxim permès establert en 2,00. Ara bé, en el cas que prenguéssim l’EBITDA a nivell consolidat estimat lliure d´efecte Covid-19, i 
mantenint el mateix endeutament (que sens dubte seria molt més baix de no haver ocorregut la pandèmia), trobem que la ràtio de deute 
sobre EBITDA hauria estat només d'1,62, és a dir, dintre dels marges permesos estatutàriament.

Resultat de l’exercici

Les pèrdues obtingudes abans d’impostos a nivell consolidat són de -128.021 milers d’euros i de -97.339 milers d’euros després d’impostos. 
Aquests resultats són significativament negatius, però s’inclouen dins d’una situació excepcional que ha afectat econòmicament el conjunt 
de la societat i especialment el sector del futbol professional a causa de la pandèmia global de la Covid-19, tal com s´ha assenyalat anterior-
ment. Tot i això, els fons propis a 30 de juny del 2020 són positius per valor de 32.845 milers d’euros, amb un patrimoni net total de 35.187 
milers d’euros.

Tal com s´ha assenyalat anteriorment, de no haver-se produït l´esmentada pandèmia el resultat del Club abans d´impostos a nivell consolidat 
s’estima que hauria estat positiu per 2.588 milers d´euros, i de 1.993 milers d´euros després d´impostos. 
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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 cièn-
cies de l’esport.

Informació sobre el període mitjà de pagament als proveïdors

El període mitjà de pagament del Club i de Barça Licensing & Merchandising, S.L.U. als proveïdors de l’exercici acabat el 30 de juny del 2020 
és de 84 dies. Els saldos amb Entitats Esportives i amb Proveïdors d’Immobilitzat es liquiden segons els acords entre les parts, podent su-
perar el termini establert legalment per a les operacions comercials.

Fets posteriors

En relació amb el préstec concedit per una entitat financera nord-americana per import de 90 milions d'euros per finançar la primera fase de 
la construcció de l'Espai Barça (Nota 14.2 de la memòria consolidada), el mes d’agost del 2020 el Club ha obtingut la dispensa de compliment 
de les ràtios semestrals i anuals fins al 30 de juny del 2021 (inclòs). Així mateix, s'han modificat determinades condicions d'aquest préstec i 
s'ha ampliat el seu venciment fins al 16 d'agost del 2021. Cal destacar que aquest deute apareix als comptes anuals consolidats tancats a 30 
de juny del 2020 a curt termini, si bé a la data de formulació dels comptes anuals consolidats el seu venciment ha passat a ser a llarg termini.

Així mateix, el mes d’agost del 2020 s'ha acordat amb els tenidors nord-americans de les "Senior Notes" la dispensa del compliment de les 
ràtios semestrals i anuals, tant a 31 de desembre del 2019 com a 30 de juny del 2020, i no requerir el seu compliment fins a 30 de juny del 
2021. L'efectivitat d’aquest acord està subjecta, entre altres aspectes, al fet que la resta de tenidors de les “Senior Notes” dispensin al Club del 
seu compliment en condicions substancialment similars. A la data de formulació d'aquest informe de gestió consolidat, les negociacions 
amb la resta de tenidors es troben molt avançades i s'espera arribar a un acord a curt termini (Nota 14.1 de la memòria consolidada).
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FORMULACIÓ DELS COMPTES ANUALS CONSOLIDATS I DE L'INFORME DE GESTIÓ CONSOLIDAT

En data 17 d’agost del 2020, la Junta Directiva formula aquests comptes anuals consolidats a 30 del juny de 2020, 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.

En representació de la Junta Directiva signen aquests comptes anuals consolidats i informe de gestió consolidat:                                                                                            

Sr. Josep Maria Bartomeu i Floreta
President

Sra. Marta Plana i Drópez 
Secretària

Sr. Jordi Moix i Latas
Vicepresident econòmic i patrimonial

Sr. David Bellver i Vives 
Tresorer
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 · AB INBEV
 · ABERTIS
 · ABR SERVICES
 · ACB
 · ACCORD HEALTHCARE, S.L.U.
 · ADECCO TT SA
 · ADEVINTA (SCHIBSTED)
 · AF SPORT
 · AGBAR
 · AGGITY
 · AHMED STAMBOULI
 · AIMSUN
 · ALBIO FERM
 · ALEF & MAQROLL S.L.
 · ALFIL LOGISTICS
 · ALMAQUIM SA
 · ALTOSTRATUS
 · AMADA - MI
 · ANTONIO PUIG
 · ARAMARK SERVICIOS DE CATERING SLU
 · ARROW
 · ARTERO
 · ASCENSORES GALO - GRUPO ORONA
 · ATRADIUS CRÉDITO Y CAUCIÓN
 · AUBAY, S.A.U.
 · AUTO PARTS IMPORT
 · AUTODESK
 · AVINENT
 · BANC SABADELL
 · BANCO SANTANDER
 · BARCELONA PROJECT'S
 · BARNA PORTERS
 · BEBIDAS Y MARKETING - DISBESA
 · BEDDING INDUSTRIAL BEGUDÀ
 · BERNAT FAMILY OFFICE
 · BERNAT GALMES
 · BIOSYSTEMS
 · BLACK HAT
 · BMMAG
 · BOOKURSTAR EGYPT S.A.E
 · BOTEMANIA - JACK POT JOY
 · BRAIN2STORE SL
 · BRITISH AMERICAN TOBACCO
 · BSI
 · BUFFETE LIBRE LA JONQUERA
 · BUTRAGUEÑO & BOTTLANDER S.L.
 · CARCRIS MANTENIMENTS
 · CARDIOLINK SL
 · CATERING BUFFET LA JONQUERA, S.L.U.

 · CCIB
 · CECI SURUR
 · CELLER DE CAPÇANES
 · CELLNEX TELECOM
 · CGM PARTNERS- CRYO INOX SL
 · CHAABI BANK
 · CHAMPIONS TRAVEL LTD
 · CIPSA CIRCUITOS MONOCARA
 · CIPSA LASER
 · CLAIRFIELD
 · CMP GROUP - ALTIMA MARKETING
 · CODERE
 · COFIDIS
 · CONCENTROL
 · CONSOLID ARGENTINA
 · CONSTRUCTORA DEL CARDONER SA
 · CONTANK SA
 · CONTEC NOW
 · CONTRACTING & TERMINAL 
 · COS SERVEIS INFORMÀTICS
 · COSCO SHIPPING LINES SPAIN S.A.
 · CRH
 · CUGAT
 · DABEER
 · DAMM
 · DANIEL PEREZ
 · DELUXE SPAIN BARCELONA S.L.U
 · DIFARMED S.L.U.
 · DISTFORM
 · DIXON SPORT, SL
 · DOMINION( ABANTIA)
 · DRIVER CARS 2006 SL
 · DS SMITH
 · DSV AIR & SEA
 · EL ABOGADO DAVID
 · ELECTRO STOCKS
 · ELION
 · EMBOOST
 · ENCARNACIÓ SÁNCHEZ CAMPOS
 · EPICENTR K
 · EPIQAS
 · ERNESTO VENTOS, S.A.
 · ESMALTADO DE ENVASES, SL
 · ESTRUCTURAS ARQUÉ
 · EURODETACH HOLLAND
 · EUROFRAGANCE
 · EUROFRED, S.A
 · EUROLEAGUE
 · EUROMON

 · EVENTS AND TRAVEL BARCELONA - 
E&TB GROUP
 · EVERIS
 · EXCAVACIONS DUOCASTELLA
 · FCC AQUALIA
 · FCC CONSTRUCCION
 · FI GROUP
 · FORT INSTALACIONES PETROLERAS, S.L.
 · FR- MEYER'S SOHN
 · FUTURECO BIOSCIENCE
 · GARCIA MUNTE ENERGIA
 · GASSO EQUIPMENTS S.A
 · GCR COMUNICACION SL
 · GERMANS BOADA
 · GESTAMP AUTOMOCIÓN
 · GFT IT CONSULTING, S.L.
 · GIBRO CORPORATE MANAGEMENT 
LIMITED
 · GICAT IMMO SL
 · GLOBE IBERIA
 · GM FUEL SERVICE, S.L.
 · GO SPORT TRAVEL AB
 · GOLDEN LINK TRAVEL
 · GRAFIQUES VARIAS - COMERCIAL 
ARQUE
 · GRAMMER
 · GRUP CAÑIGUERAL
 · GRUPO ALDESA
 · GRUPO EULEN
 · GRUPO GRIFOLS -- MOVACO
 · GRUPO PERALADA
 · GRUPO SABICO
 · GRUPO URIACH
 · GVC SERVICES LTD
 · HAVAS MEDIA GROUP
 · HCC GLOBAL (TOKIO MARINE EUROPE S.A.)
 · HCM SPORTS MANAGEMENT
 · HELM IBERICA SA
 · HELTEX SUNDECOR
 · HIS WORLD
 · HOTEL PROVENZA 279, S.L.
 · HUAWEI
 · HULIENSA
 · IBERENT TECHNOLOGY SA
 · IBERTRANSIT WORLDWIDE LOGISTICS SA
 · ILUMINACION DISANO
 · INDUSTRIES MONTANYA S.A
 · INFINITY MEDIA COMMUNICATIONS, SL
 · INNOVANT PUBLISHING - EDITORIAL

 · INOXFORMA
 · INTERCOAT
 · INVERNANDEZ S.L
 · ITS SPORTS
 · IVASCULAR
 · IVS IBERICA
 · JC DECAUX
 · JR. INVESTMENTS ROS SL
 · JT INTERNATIONAL
 · KASPERSKY
 · KENNAMETAL
 · KERN PHARMA S.L.
 · KIROLBET APUESTAS DEPORTIVAS
 · KOSMOS
 · LABORATORIOS HIPRA
 · LABORATORIOS RAYT SA
 · LACTALIS
 · LC PACKAGING
 · LIBERTY SEGUROS
 · LLUCH ESSENCE, S.L.
 · LA LIGA
 · LOGICALIS SPAIN
 · LOGINPLAST
 · LUCIRE
 · MAGNEGRAF SL
 · MAHOU SAN MIGUEL
 · MANOR PACK
 · MAQUINA CENTER SA
 · MARTI BAQUES
 · MAT HOLDING
 · MATIC SA
 · MAYSTAR
 · MB'92
 · MENGALVIO
 · MERCHANSERVIS
 · MESOESTETIC PHARMA GROUP
 · METALQUIMIA
 · DSP FOOD
 · MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE
 · MONTSE INTERIORS SL
 · MS FOOT LTD
 · MSC - MEDITERRANEAN SHIPPING 
COMPANY
 · MULTIENERGIA
 · MY BCN EVENTS
 · NADAL FORWARDING, SL
 · NAUTALIA VIAJES
 · PLUS ULTRA
 · KNAUF

 · NECTAR SPORTS
 · NEOLITH DISTRIBUTION SL
 · NEP BROADCAST SERVICES SPAIN SLU
 · NICE PEOPLE AT WORK
 · NICOLÁS ROSENDI
 · NOATUM MARITIME
 · NOOMEN ELFEKIH
 · NOREL
 · NORTIA
 · NOVAPRACOSA
 · NUVO BARCELONA
 · OBRA CIVIL PROFESIONAL - OCP
 · ONE FOR ALL IBERIA
 · ORANGE
 · OSA HANDLING
 · OSBORNE CLARKE
 · OTHER DIRECTION
 · P1. CORPORATE HOSPITALITY B.V
 · PALFI GABOR MIHALY
 · PANASONIC MARKETING EUROPE GMBH
 · PATATAS FRITAS TORRES SL
 · PATRIGEST - CRÈDIT ANDORRÀ
 · PEKOS EUROPE GROUP, S.L.
 · PERFIL STAR SA
 · PETRONIEVES
 · PLAYTECH
 · PLYZER
 · POLLI CONSTRUCTION
 · PRAC VALLES
 · PREVISORA GENERAL
 · PRIVALIA
 · PROLOGIS
 · RICH AUDIENCE
 · PULEVA
 · PURE STORAGE
 · RACC
 · RAKUTEN INC
 · RANDSTAD ESPAÑA, S.L.
 · REALE SEGUROS
 · RED ARBOR
 · RED IVECO
 · ROBERLO
 · ROCA SANITARIS
 · SALVADOR TORRAS
 · SANGULI SALOU
 · SANITAS
 · SCHINDLER S.A.
 · SERIGRAFIA PORTAL SL
 · SERUNION

 · SHANGHAI TIANYA AVIATION 
COMPOSITE MATERIAL 
MANUFACTURING CO., LTD
 · SKEYNDOR
 · SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CARBUROS 
METALICOS SA
 · SOLARCA - CAGIMA
 · SOLER & PALAU
 · SOPRA STERIA
 · SOPRIMA INTERNATIONAL
 · SORIGUE
 · SPECIAL CHEMICALS
 · SPORT RT Y DON BALON VIAJES
 · SPORTIUM - CIRSA DIGITAL
 · SSERRI
 · ST.ARK EMPIRE
 · SUMMIT CAPITAL SL
 · SUPERMAN SRL
 · SUPERSTARS
 · SURIS SL
 · SVS VIP SERVICE SL
 · SWISSPORTS & ENTERTAINMENT
 · TECNITASA
 · TEPSA
 · THUY THI THANH TRUONG
 · TILTING POINT
 · TRANSPORTES J.CANO 
 · TRANSPORTES Y CONSIGNACIONES 
MARÍTIMAS
 · AMADEUS
 · TRAVEL CONNECTION SPAIN SL
 · TRAVEL GUIDE - HADIREPORT
 · TRYO GROUP
 · UNIQ RESIDENTIAL - URBAN INPUT 
- TANDER
 · URBAPAV
 · VALLBANC
 · VAN DER MEIJS 
VASTGOEDONDERHOUD B.V.
 · VIVE EMOCIÓN
 · WILLIAM HILL
 · WORLD WIDE
 · FARM FRITES
 · WÜRTH ELEKTRONIK ESPAÑA
 · X TICKETS
 · XPHERES BASKETBALL MANAGEMENT
 · YOU FIRST SPORTS
 · HEINEKEN
 · EL NAUTIC

PARTNERS

MEMÒRIA FC BARCELONA 

EMPRESES I PATROCINADORS
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