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FC BARCELONA

L
a temporada 2014/15 que queda 
recollida en aquesta memòria 
d’activitats que teniu entre les 
mans ha concentrat alguns dels 
moments més gloriosos de la 
història del nostre Club. Aquest 

document ens permetrà reviure la felici-
tat que els barcelonistes vam sentir amb 
la conquesta de la Champions, la Lliga i la 
Copa del Rei, un triplet històric que a tots 
ens va omplir d’orgull i satisfacció. 

Aquesta serà per sempre la temporada 
d’aquest triplet especial, perquè és el se-
gon triplet del Club en els seus 115 anys 
de vida, una gesta que no ha aconseguit 
cap altre equip del món, i que a més s’ha 
assolit en un marge de només cinc anys 
respecte al primer. Però també serà la 
temporada de l’adéu de Xavi Hernández, 
l’estendard d’un equip de llegenda, a qui 
tots els barcelonistes agraïm tot el que ha 
donat al Barça al llarg de gairebé 25 anys.

Les eleccions a la presidència del 18 de 
juliol van ser una nova demostració de la 
singularitat del Barça i de la seva força 
social. Es va viure una autèntica festa de 
la democràcia, amb una excel·lent partici-
pació que va permetre comprovar que el 
soci es preocupa pel Club, que vol parti-
cipar i que vol decidir el seu futur, com ja 
va fer en el Referèndum de l’Espai Barça. 

La temporada ha refermat que som un 
club líder en l’àmbit esportiu, som un club 
líder en l’àmbit econòmic i som un club lí-
der i un referent al món en l’àmbit social, 
amb uns socis que són legítims propietaris i 

Visca el Barça!

Josep Maria Bartomeu i Floreta
President del FC Barcelona

els que ens marquen el camí que cal seguir. 
Durant aquests mesos hem gaudit 

amb el futbol de l’equip de Luis Enrique, 
ens hem emocionat amb els triomfs i els 
hem celebrat com calia. Tots els jugadors, 
des del primer a l’últim, han contribuït 
que la temporada 2014/15 sigui especial, 
i ens sentim seduïts per un Leo Messi que 
ha tornat a demostrar que és el millor ju-
gador de la història, i que amb Neymar Jr 
i Luis Suárez ha format un trident que ha 
batut rècords golejadors. 

També les seccions ens han donat grans 
satisfaccions, especialment l’handbol, que 
va tancar una temporada perfecta, i l’ho-
quei patins, amb un altre doblet històric. 

El creixement econòmic també s’ha 
consolidat amb uns resultats que es po-
den qualificar d’històrics. Per primera 
vegada s’ha superat la barrera dels 600 
milions d’euros d’ingressos, i som el pri-
mer club que ho aconsegueix. Hem acon-
seguit 15 milions d’euros de beneficis des-
prés d’impostos. Però el més important 
és que en els últims cinc exercicis hem 
aconseguit, amb molt d’esforç, 137 milions 
d’euros de beneficis, que ens han permès 
reduir deute i afrontar les inversions ne-
cessàries en el primer equip i les seccions.

Tenim el llistó molt alt, però el Barça és 
actualment una de les primeres marques 
globals de l’esport, amb una massa social 
única i un potencial econòmic que ha de 
garantir que continuï sent un club líder, 
independent i amb capacitat de seguir 
creixent i seguir guanyant.

SALUTACIÓ DEL PRESIDENT
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Luis Enrique

Director Àrea Esportiva Futbol 
Andoni ZUBIZARRETA (fins al 5 de gener del 2015)

EQUIP TÈCNIC
Segon entrenador
Juan Carlos Unzué 
i Robert Moreno

Auxiliar tècnic
Joan Barberà

Preparadors físics
Rafel Pol, Edu Pons i Francesc Cos

Psicòleg
Joaquín Valdés

Entrenador porters
José Ramón de la Fuente

‘Scouting’
Carlos Martínez, Jordi Melero, 
Isidre Ramon i Jesús Casas

Entrenador

EQUIP MÈDIC
Doctors
Ricard Pruna i Daniel Medina

Fisioterapeutes
Juanjo Brau, Roger Gironès, 
Jaume Munill, Jordi Mesalles, 
Xavi López i Xavi Linde

AUXILIARS
Delegat
Carles Naval

Material
José Antonio Ibarz, Gabri Galán 
i Jordi Duran

Oficina d’Atenció al Jugador 
Pepe Costa

FUTBOL

FC BARCELONA
Plantilla Temporada 2014/15

Marc-André 
TER STEGEN

Porter
30.04.92

Mönchengladbach 
(Alemanya)

Lionel
MESSI 

Davanter
24.06.87
Santa Fe 

(Argentina) 

ADRIANO
Correia

Defensa
20.10.84
Curitiba 
(Brasil)

Martín
MONTOYA
Defensa
14.04.91

Barcelona

NEYMAR 
da Silva

Davanter
05.02.92

Mogi das Cruzes, 
São Paulo (Brasil)

Daniel
ALVES 

Defensa
06.05.83
Juazeiro 
(Brasil)

Gerard
PIQUÉ

Defensa
02.02.87

Barcelona

RAFINHA
Alcántara

Migcampista
12.02.93

São Paulo 
(Brasil)

Thomas
VERMAELEN

Defensa
14.11.85

Kapellen 
(Bèlgica)

8 ESPORTIVA

BAIXES 
Víctor VALDÉS Manchester United
José Manuel PINTO Retirat
Oier OLAZÁBAL Granada CF
Carles PUYOL  Retirat
Francesc FÀBREGAS Chelsea FC
Jonathan DOS SANTOS Vila-real CF   
Alexandre SONG West Ham United (cedit)
Ibrahim AFELLAY Olympiacos FC (cedit)
Isaac CUENCA Deportivo de la Corunya
Cristian TELLO FC Porto (cedit)
ALEXIS Sánchez Arsenal

ALTES
Marc-André TER STEGEN Borussia Mönchengladbach
Claudio BRAVO Reial Societat
Jordi MASIP Barça B
DOUGLAS Pereira Dos Santos São Paulo
Ivan RAKITIC Sevilla FC
Thomas VERMAELEN Arsenal FC
Jérémy MATHIEU València CF
Luis Alberto SUÁREZ Liverpool FC
RAFINHA Alcántara Celta
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LLIGA DE 
CAMPIONS

SUPERCOPA  
DE CATALUNYA

COPA DEL REILLIGA

Ivan
RAKITIC

Migcampista
10.03.88

Rheinfelden 
(Suïssa)

Claudio
BRAVO
Porter

13.04.83
Buin 

(Santiago de Xile)

Jérémy
MATHIEU
Defensa
29.10.83

Luxeuil-les-Bains 
(França)

Sergio
BUSQUETS

Migcampista
16.07.88
Sabadell 

(Barcelona)

Javier Alejandro
MASCHERANO

Defensa
08.06.84

San Lorenzo 
(Argentina)

Jordi
MASIP
Porter

03.01.89
Sabadell 

(Barcelona)

PEDRO
Rodríguez
Davanter
28.07.87

Santa Cruz de Tenerife 
(Santa Cruz de Tenerife) 

DOUGLAS
Pereira dos Santos 

Defensa
06.08.90

Monte Alegre, 
Goiás (Brasil)

Luis Alberto
SUÁREZ

Davanter
24.01.87

Salto 
(Uruguai)

SERGI
ROBERTO 

Migcampista
07.02.92

Reus 
(Tarragona)

Andrés
INIESTA

Migcampista
11.05.84

Fuentealbilla 
(Albacete) 

JORDI
ALBA

Defensa
21.03.89

L’Hospitalet de 
Llobregat (Barcelona)

XAVI
Hernández

Migcampista
25.01.80
Terrassa 

(Barcelona)

Marc
BARTRA
Defensa
15.01.91

Sant Jaume dels 
Domenys (Tarragona)
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SEGON TRIPLET 
PER A LA HISTÒRIA

La temporada 2014/15 sempre serà re-
cordada com la temporada del segon 
triplet (Copa, Lliga i Champions), una 
fita que cap altre club mai ha aconse-
guit. Aquest triplet va arribar amb no-
més cinc anys de diferència i va ser la 
culminació d’una dècada màgica que 
s’ha escrit amb lletres blaugrana i amb 
el futbol d’un equip llegendari, format 
per una generació única de jugadors 
amb un talent sublim. Quatre Cham- 
pions entre el 2006 i el 2015, i set Lligues 
entre la temporada 2004/05 i la 2014/15 
han marcat un cicle inigualable.

El trofeu, en propietat
El Barça va disputar vuit finals i va acon-
seguir cinc trofeus, va superar l’Ajax i va 
empatar en el palmarès europeu amb 
el Liverpool i el Bayern, després d’un 
recorregut gloriós i imparable que va 
començar el 1992 a Londres i va conti-
nuar el 2006 a París, el 2009 a Roma, el 
2011 de nou a Londres, i el 2015 a Berlín. 
Un trofeu que el Barça es queda ara en 
propietat per lluir-lo al Museu en haver 
complert la norma UEFA de conquerir-lo 
tres anys consecutius o cinc d’alterns, 
com ha estat el cas.

La mà de Luis Enrique
Luis Enrique, que ja com a jugador va ser 
un exemple de passió, il·lusió, compromís, 
exigència i sacrifici, va saber treure el mi-
llor d’un vestidor que va unir un grup de 
jugadors amb una gran experiència i un 
talent únic i fora de sèrie. No va canviar 
la idea del joc, quelcom inqüestionable al 
Club, però el tècnic asturià sí que va in-
troduir novetats tàctiques per fer l’equip 

menys previsible i més letal, traient 
el màxim profit d’una davantera ex-
traordinària formada per Messi, Suárez i 
Neymar que ja s’ha guanyat el dret a ser 
considerada la millor de la història.

Els set magnífics del doble triplet
Set jugadors de la plantilla van entrar a 
l’Olimp dels escollits entre els millors ju-
gadors de la història del Barça pels seus 
mèrits esportius. Són els set que van 
guanyar el triplet per segona vegada: 
Xavi, Iniesta, Messi, Piqué, Pedro, Sergio 
i Alves. De tots ells, però, només tres ju-
gadors, Xavi, Messi i Iniesta, van estar a 
la plantilla del primer equip en les quatre 
darreres Champions (París 2006, Roma 
2009, Londres 2011 i Berlín 2015), encara 
que només el jugador de Fuentealbilla 
va jugar les quatre finals, i és el primer 
jugador del Barça a aconseguir aquesta 
fita. Iniesta, a més, va ser escollit el millor 
jugador de la final de l’Olympiastadion 
de Berlín.

Un altre triplet inèdit
El Barça ha tornat al cim del món. Torna 
a ser el club de referència, l’equip ad-
mirat pels seus èxits, pel seu futbol, pel 
tarannà i els valors humans que demos-
tren els seus jugadors, per l’admiració que 
desperta una institució que més que mai 
és més que un club, més que futbol, més 
que esport. Cap altre club por presumir 
de tenir tres equips professionals (futbol, 
handbol i hoquei patins) que han guanyat 
les Copes d’Europa de les seves respecti-
ves disciplines. Aquesta és la primera ve-
gada que ha passat a la història del Club i 
als annals de l’esport.

TRIPLET

Segon triplet per 
a la història
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Festa al Camp Nou
La celebració del triplet va culmi-
nar amb una espectacular festa 
al Camp Nou a la qual van acudir 
prop de 70.000 aficionats. La ceri-
mònia es va tancar amb un espec-
tacle piromusical. 

Rua multitudinària
Barcelona va tornar a abocar-se 
als campions blaugrana. Es calcu-
la que més d’un milió de persones 
van sortir al carrer per participar 
en la rua. Els jugadors van realit-
zar el recorregut entre el parc de 
l’Estació del Nord i la plaça del 
Doctor Barraquer en un autocar 
descapotable.
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El FC Barcelona va guanyar la seva 23a Lliga després d’una forta 
lluita contra el Reial Madrid que es va allargar fins a la penúltima 
jornada. El Barça va començar líder gràcies a un gran inici del cam-
pionat, amb set victòries en els primers vuit partits sense rebre 
gols en contra. Malgrat això, dues derrotes consecutives, al Berna-
béu (3-1) i al Camp Nou contra el Celta (0-1), van canviar el decorat 
de la competició, que va caure en mans del conjunt madridista. 

La derrota blaugrana al camp de la Reial Societat (1-0), a la 
jornada 17, va servir de punt d’inflexió per als homes de Luis Enri-
que, que es van mentalitzar per millorar el seu rendiment i capgi-
rar els 4 punts de desavantatge respecte dels blancs. El Barça va 
recuperar la primera plaça a la jornada 26, després d’una contun-
dent victòria contra el Rayo Vallecano (6-1), i ja no la va deixar 
escapar més. Poc després, arribava el Clàssic del Camp Nou, par-
tit que va ser decisiu en el desenllaç del campionat. Mathieu va 
fer l’1-0 amb un gran cop de cap i tot i que Cristiano va empatar 

abans del descans, un gran control i una definició brillant de Luis 
Suárez va suposar el 2-1 i la victòria blaugrana. Quan quedaven 
deu jornades, el Barça agafava un avantatge de quatre punts. En 
una frenètica cursa final, els barcelonistes només van cedir un 
empat, a Sevilla (2-2), però els blancs també es van deixar dos 
punts a casa contra el València (2-2). 

Així, el Barça va arribar a la penúltima jornada amb opcions de 
proclamar-se campió, ja que mantenia els quatre punts. El duel 
contra l’Atlètic de Madrid al Calderón va ser molt igualat, però 
Messi va marcar les diferències amb un gran gol que va suposar 
el 0-1 i l’alirón. Els 43 gols de l’argentí i el Zamora de Bravo, que 
només va rebre 19 gols en 37 partits, van ser decisius perquè el 
títol fos una realitat: el cinquè en els últims set anys. L’última 
jornada contra el Deportivo (2-2) va servir per homenatjar de 
manera merescuda Xavi, que va disputar el seu últim partit de 
Lliga sobre la gespa del Camp Nou.

LA VINT-I-TRESENA 
LLIGA!

LLIGA BBVA

J. DATA PARTIT RESULTAT GOLEJADORS
1 24.08.14 FC BARCELONA - ELX 3-0 Messi (2), Munir
2 31.08.14 VILA-REAL - FC BARCELONA 0-1 Sandro
3 13.09.14 FC BARCELONA - ATHLETIC CLUB 2-0 Neymar (2)
4 21.09.14 LLEVANT - FC BARCELONA 0-5 Neymar, Rakitic, Pedro, Sandro, Messi
5 24.09.14 MÀLAGA - FC BARCELONA 0-0
6 27.09.14 FC BARCELONA - GRANADA 6-0 Neymar (3), Messi (2), Rakitic 
7 04.10.14 RAYO VALLECANO - FC BARCELONA 0-2 Messi, Neymar
8 18.10.14 FC BARCELONA - EIBAR 3-0 Xavi, Neymar, Messi
9 25.10.14 REIAL MADRID - FC BARCELONA 3-1 Neymar
10 01.11.14 FC BARCELONA - CELTA DE VIGO 0-1
11 08.11.14 ALMERIA - FC BARCELONA 1-2 Neymar, Jordi Alba
12 22.11.14 FC BARCELONA - SEVILLA 5-1 Messi (3), Neymar, Rakitic
13 30.11.14 VALÈNCIA - FC BARCELONA 0-1 Sergio
14 07.12.14 FC BARCELONA - ESPANYOL 5-1 Messi (3), Piqué, Pedro
15 13.12.14 GETAFE - FC BARCELONA 0-0
16 20.12.14 FC BARCELONA - CÒRDOVA 5-0 Messi (2), Suárez, Pedro, Piqué
17 04.01.15 REIAL SOCIETAT - FC BARCELONA 1-0
18 11.01.15 FC BARCELONA - ATLÈTIC DE MADRID 3-1 Messi, Neymar, Suárez
19 18.01.15 DEPORTIVO - FC BARCELONA 0-4 Messi (3), Sidnei (pp)
20 24.01.15 ELX - FC BARCELONA 0-6 Messi (2), Neymar (2), Pedro, Piqué
21 01.02.15 FC BARCELONA - VILA-REAL 3-2 Neymar, Rafinha, Messi
22 08.02.15 ATHLETIC CLUB - FC BARCELONA 2-5 Messi, Suárez, De Marcos (pp), Neymar, Pedro
23 15.02.15 FC BARCELONA - LLEVANT 5-0 Messi (3), Neymar, Suárez
24 21.02.15 FC BARCELONA - MÀLAGA 0-1
25 28.02.15 GRANADA - FC BARCELONA 1-3 Rakitic, Suárez, Messi
26 08.03.15 FC BARCELONA - RAYO VALLECANO 6-1 Suárez (2), Piqué, Messi (3)
27 14.03.15 EIBAR - FC BARCELONA 0-2 Messi (2)
28 22.03.15 FC BARCELONA - REIAL MADRID 2-1 Mathieu, Suárez
29 05.04.15 CELTA DE VIGO - FC BARCELONA 0-1 Mathieu
30 08.04.15 FC BARCELONA - ALMERIA 4-0 Messi, Suárez (2), Bartra 
31 11.04.15 SEVILLA - FC BARCELONA 2-2 Messi, Neymar
32 18.04.15 FC BARCELONA - VALÈNCIA 2-0 Suárez, Messi
33 25.04.15 ESPANYOL - FC BARCELONA 0-2 Neymar, Messi
34 28.04.15 FC BARCELONA - GETAFE 6-0 Messi (2), Neymar, Xavi, Suárez (2)
35 02.05.15 CÒRDOVA - FC BARCELONA 0-8 Rakitic, Suárez (3), Messi (2), Piqué, Neymar
36 09.05.15 FC BARCELONA - REIAL SOCIETAT 2-0 Neymar, Pedro
37 17.05.15 ATLÈTIC DE MADRID - FC BARCELONA 0-1 Messi
38 23.05.15 FC BARCELONA - DEPORTIVO 2-2 Messi (2)

GOLEJADORS

Messi

43

Neymar

22

Suárez

16

Pedro

6

Rakitic
Piqué

5

Sandro
Mathieu
Xavi

2

Jordi Alba
Sergio
Rafinha
Munir
Bartra

1
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La celebració de la 
Lliga al Calderón
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PENTACAMPIONS 
D’EUROPA!

LLIGA DE CAMPIONS

El Barça va guanyar brillantment la Lliga de Campions per cinquena ve-
gada i va arrodonir una temporada històrica amb la consecució del tri-
plet. El FC Barcelona va conquerir el títol després d’eliminar els campions 
de les lligues d’Anglaterra, França, Alemanya i Itàlia, cosa que palesava 
la dificultat de l’edició d’aquesta temporada. A la fase de grups, l’equip 
blaugrana va acabar en primer lloc amb un balanç de cinc triomfs i no-
més una derrota, al camp del PSG. Als vuitens de final, el rival dels blau-
granes va ser l’equip més potent del bombo, el Manchester City. 

El Barça, però, va demostrar el seu potencial i va guanyar els dos 
partits de l’eliminatòria: 1-2 a l’anada, amb dos gols d’un eficient 
Suárez, i 1-0 al Camp Nou amb diana de Rakitic. El FC Barcelona va 
deixar gairebé enllestits els quarts de final a l’anada, després d’un 
magnífic partit en què va superar el Manchester City per 1-3, amb dos 
gols de Suárez i un de Neymar. A la tornada, l’equip de Luis Enrique va 
tornar a guanyar amb dos gols de Neymar (2-0). 

El Bayern de Guardiola va ser el rival a les semifinals. El Barça va 
dominar el partit, però els gols no van arribar fins a la recta final, 
en què va aparèixer el millor jugador del món. Leo Messi, amb un 
fort xut des de fora de l’àrea, feia l’1-0, i una genialitat seva deixant 
assegut Boateng abans de superar Neuer amb un toc subtil amb la 
dreta va suposar el 2-0. I ja al minut 92, Neymar, després d’un con-
tracop letal, firmava el 3-0 final. A la tornada, després d’un gol inicial 
dels alemanys, Neymar va marcar dos gols que garantien el pas a 
la final, tot i que el partit el va acabar guanyant el Bayern per 3-2. 

A la final esperava el Juventus, que havia eliminat el Reial Madrid 
a les semifinals. Rakitic va fer l’1-0 ben aviat, i tot i que el Barça 
va tenir oportunitats per ampliar l’avantatge, va ser Morata qui va 
empatar poc després del descans. Amb tot, el Barça no va defallir 
i els gols de Suárez, després d’una jugada de Messi, i de Neymar a 
l’última jugada del partit, van suposar el 3-1 final i la glòria europea. 
Era la cinquena Champions, la quarta en els darrers deu anys, que 
certificava que el Barça és el millor equip de la dècada.

JORNADA DATA PARTIT RESULTAT GOLEJADORS
1 17.09.14 FC BARCELONA - APOEL 1-0 Piqué
2 30.09.14 PSG - FC BARCELONA 3-2 Messi, Neymar
3 21.10.14 FC BARCELONA - AJAX 3-1 Messi, Neymar, Sandro
4 05.11.14 AJAX - FC BARCELONA 0-2 Messi (2)
5 25.11.14 APOEL - FC BARCELONA 0-4 Messi (3), Suárez
6 10.12.14 FC BARCELONA - PSG 3-1 Messi, Neymar, Suárez
VUITENS DE FINAL (Anada) 24.02.15 MANCHESTER CITY - FC BARCELONA 1-2 Luis Suárez (2)
VUITENS DE FINAL (Tornada) 18.03.15 FC BARCELONA - MANCHESTER CITY 1-0 Rakitic
QUARTS DE FINAL (Anada) 15.04.15 PSG - FC BARCELONA 1-3 Neymar, Suárez (2)
QUARTS DE FINAL (Tornada) 21.04.15 FC BARCELONA - PSG 2-0 Neymar (2)
SEMIFINALS (Anada) 06.05.15 FC BARCELONA - BAYERN MUNIC 3-0 Messi (2), Neymar
SEMIFINALS (Tornada) 13.05.15 BAYERN MUNIC - FC BARCELONA 3-2 Neymar(2)
FINAL 06.06.15 JUVENTUS - FC BARCELONA 1-3 Rakitic, Suárez, Neymar

La celebració 
del triplet

GOLEJADORS

Messi
Neymar

10

Suárez

7

Rakitic

2

Piqué
Sandro

1
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LLIGA DE CAMPIONS
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LA VINT-I-SETENA ES 
GUANYA AL CAMP NOU

COPA DEL REI

El Barça va aconseguir el segon títol del triplet en guanyar la Copa 
del Rei. L’equip blaugrana es va mostrar imparable en aquesta 
competició i va guanyar tots els partits disputats. Després de der-
rotar sense problemes l’Osca i l’Elx a les dues primeres eliminatòri-
es, el primer rival dur va ser l’Atlètic de Madrid als quarts de final. A 
l’anada, disputada al Camp Nou, Messi va marcar a porta buida a 
les acaballes del partit després que el porter Oblak rebutgés el seu 
llançament des del punt de penal. Amb aquest 1-0 final el Barça 
partia amb un lleuger avantatge de cara a la tornada, però l’elimi-
natòria va quedar igualada al primer minut després d’un gol de 
Torres. Amb tot, l’equip blaugrana va reaccionar ràpidament amb 
una diana de Neymar. Els matalassers es van tornar a avançar amb 
un gol de penal de Raúl García (2-1), però una diana de Miranda en 
pròpia porta i una altra de Neymar van suposar un definitiu 2-3 
abans del descans, resultat amb què es va acabar el partit. 

A les semifinals davant el Vila-real, l’equip de Luis Enrique va 
guanyar a l’anada per 3-1, amb gols de Suárez, Iniesta i Piqué, 
i va certificar el seu pas a la final amb un resultat idèntic a la 
tornada, amb dos gols de Neymar i un de Suárez. El Camp Nou 
va ser l’escenari de la final contra l’Athletic Club. En un ambi-
ent extraordinari, amb majoria d’aficionats bilbaïns, el Barça es 
va avançar al marcador amb una obra d’art de Messi al minut 
19. L’astre blaugrana va rebre la pilota escorat a la banda dreta 
del mig del camp i, exhibint potència i talent, va esquivar tots 
els rivals que li van sortir al pas i va marcar un gol inoblida-
ble. Abans del descans Neymar va fer el 2-0 després de rebre 
una assistència generosa de Suárez, i a la segona part Messi va 
sentenciar anotant el tercer després d’una centrada d’Alves. El 
partit va acabar 3-1, després que Williams fes el gol de l’honor 
per als bascos. El Barça va conquerir així el seu vint-i-setè títol 
en aquesta competició.

JORNADA DATA PARTIT RESULTAT GOLEJADORS
SETZENS DE FINAL  
(Anada) 03.12.14     OSCA - FC BARCELONA 0-4 Rakitic, Iniesta,  

Pedro, Rafinha

SETZENS DE FINAL  
(Tornada) 16.12.14 FC BARCELONA - OSCA 8-1

Pedro (3), Sergi Roberto, 
Iniesta, Adriano, Sandro, 
Adama

VUITENS DE FINAL  
(Anada) 08.01.15 FC BARCELONA - ELX 5-0 Neymar (2), Suárez,   

Messi, Jordi Alba
VUITENS DE FINAL  
(Tornada) 15.01.15 ELX - FC BARCELONA 0-4 Mathieu, Sergi Roberto, 

Pedro, Adriano
QUARTS DE FINAL  
(Anada) 21.01.15 FC BARCELONA - ATLÈTIC DE MADRID 1-0 Messi

QUARTS DE FINAL  
(Tornada) 28.01.15 ATLÈTIC DE MADRID - FC BARCELONA 2-3 Neymar (2), Miranda (pp)

SEMIFINALS  
(Anada) 11.02.15 FC BARCELONA - VILA-REAL 3-1 Messi, Iniesta, Piqué

SEMIFINALS  
(Tornada) 04.03.15 VILA-REAL - FC BARCELONA 1-3 Neymar (2), Suárez

FINAL 30.05.15 ATHLETIC CLUB - FC BARCELONA 1-3 Messi (2), Neymar

Celebració de la 
Copa del Rei

GOLEJADORS

Neymar

7

Iniesta

3

Pedro
Messi

5

Adriano
Sergi Roberto
Suárez

2

Rafinha
Rakitic
Jordi Alba
Sandro
Adama
Mathieu
Piqué

1
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ELS PENALS DONEN  
EL TÍTOL AL BARÇA

En la primera edició de la Supercopa de Catalunya, el FC Bar-
celona es va adjudicar el títol en vèncer l’Espanyol a la final. El 
partit, jugat a l’estadi Montilivi de Girona, va començar amb 
domini blaugrana, i al minut 15 una jugada de Luis Suárez va 
ser rematada amb el cap per Piqué i va suposar l’1-0. L’Espa-
nyol va poder empatar el partit abans del descans quan Víctor 
Álvarez es va plantar sol davant Masip, però el porter blaugra-
na s’hi va lluir amb una gran aturada. Amb tot, no va poder fer 
res davant un impecable llançament de falta directa d’Arbilla 
que va situar l’1-1 al marcador a l’inici de la represa. En aquesta 
segona meitat, en què Luis Enrique va demanar molts canvis 
i va fer jugar molts jugadors del Barça B, el partit es va obrir i 
es van viure uns últims minuts molt emocionants en què va 
poder guanyar qualsevol equip. De fet, una mà increïble de 
Jordi Masip va evitar la victòria espanyolista al minut 86. El 
marcador no es va moure i el torneig es va decidir als penals, 
en què el Barça va estar més encertat i va guanyar per 4-2. 

DATA PARTIT RESULTAT
29.10.2014 FC BARCELONA - RCD ESPANYOL 1 (PP) - 1

SUPERCOPA DE CATALUNYA
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TROFEU JOAN GAMPER

FESTA I GOLEJADA 

La 49a edició del Trofeu Joan Gamper va estar marcada per 
l’estrena de la plantilla del nou Barça de Luis Enrique, amb 
excepció dels lesionats Ter Stegen i Vermaelen, i pel debut de 
Luis Suárez com a blaugrana. Durant el cap de setmana es van 
realitzar diverses activitats, tallers i espectacles a la zona de 
l’Auditori 1899 i el mateix dia del partit es van ampliar a l’es-
planada de Tribuna del Camp Nou. Després de la presentació 
oficial de la plantilla davant els socis i aficionats barcelonistes, 
el Barça es va exhibir davant del Club León de Mèxic, en què 
va jugar l’exblaugrana Rafa Márquez, que militava amb aquest 
conjunt mexicà fins a la temporada anterior. El FC Barcelona 
va agafar avantatge ben aviat amb els gols de Messi i Neymar 
a l’inici del partit i poc abans del descans el crac brasiler va fer 
el 3-0. A la segona part, dos gols de Munir i un de Sandro, a les 
acaballes del partit, van deixar el marcador en un espectacu-
lar 6-0. Aquesta segona meitat també va servir per veure en 
acció per primera vegada el fitxatge estel·lar de la temporada, 
l’uruguaià Luis Suárez. 

DATA PARTIT RESULTAT GOLEJADORS
18.08.2014 FC BARCELONA - CLUB LEÓN 6-0 Messi, Neymar Jr (2), Munir (2), Sandro
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ELS PARTITS DE LA PRETEMPORADA

AMISTOSOS

El Barça va disputar quatre partits amistosos durant la pre-
temporada amb un balanç de dues victòries, un empat i una 
derrota. En el primer, el conjunt blaugrana va jugar contra el 
Recreativo de Huelva amb motiu de la 50a edició del Trofeu 
Colombino i del 125è aniversari del club andalús. L’equip de Luis 
Enrique, representat en gran majoria per futbolistes del filial, va 
guanyar per 0-1, amb un gol de Joan Román. Niça va acollir el 
segon partit de la pretemporada, en què el conjunt blaugrana 
va empatar davant l’equip local. Un gol de penal de Cvitanich 
va obrir el marcador, però a la segona part un gol també de 
penal de Xavi va establir l’1-1 definitiu. El tercer partit amistós 
es va disputar a Ginebra contra el Nàpols de Rafa Benítez. Un 

gol de Dzemaili a les acaballes va donar el triomf als italians en 
un partit en què va debutar com a blaugrana el porter Bravo. 
L’últim dels amistosos de pretemporada va ser contra l’Hèlsinki 
en un partit amb fins benèfics en què el Barça va demostrar 
la seva superioritat en guanyar per 0-6, amb gols de Munir (2), 
Sergi Roberto, Piqué, Bartra i Sandro.

DATA PARTIT RESULTAT GOLEJADOR
19.07.14 RECREATIVO DE HUELVA - FC BARCELONA 0-1 Joan Román
02.08.14 OGC NIÇA - FC BARCELONA 1-1 Xavi 
06.08.14 SSC NÀPOLS - FC BARCELONA 1-0
09.08.14 HJK HÈLSINKI - FC BARCELONA 0-6 Munir (2), Sergi Roberto, Piqué, Bartra, Sandro
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RÈCORDS I PREMIS

Màxim golejador de la història de la Lliga 
Leo Messi continua fent història i ja és el màxim golejador de 
la història de la Lliga. En el partit corresponent a la dotzena 
jornada, disputada al Camp Nou contra el Sevilla, el davanter 
del Barça va marcar tres gols i va arribar a la xifra de 253 en el 
campionat, i va superar així el rècord que tenia Zarra des del 
1955, amb 251 gols. L’astre blaugrana va veure porta per primera 
vegada l’1 de maig del 2005 contra l’Albacete al Camp Nou. Des 
de llavors, i en especial a partir de la temporada 2008/09, no hi 
ha cap rècord que se li hagi resistit. El seu curs més anotador a 
la Lliga va ser el 2011/12, en què en va rubricar 50. Al final de la 
Lliga, Messi va marcar 43 gols i va arribar a la xifra de 286 gols 
en total. 

Màxim golejador de la història de la Lliga de Campions
Amb un hat-trick contra l’Apoel, a Nicòsia, a la cinquena jor-
nada de la fase de grups de la Lliga de Campions, Leo Messi es 
va convertir en el màxim realitzador de la història d’aquesta 
competició. Amb aquestes tres dianes arribava a la xifra de 74 
gols, i superava així el rècord que posseïa l’exmadridista Raúl 
González amb 71 gols. L’argentí ja havia igualat la xifra del ma-
drileny en l’anterior jornada en marcar dos gols al camp de 
l’Ajax. Al final de la competició, Messi va arribar als 77 gols.

Primera Bota d’Or per a Suárez
Luis Suárez va rebre la seva primera Bota d’Or com a màxim 
realitzador de la temporada 2013/14. El davanter uruguaià, amb 
el Liverpool, i Cristiano Ronaldo van marcar 31 gols cadascú a 
la Lliga. L’acte, que va tenir lloc a l’Antiga Fàbrica Damm de 
Barcelona, va comptar amb la presència del president del FC 
Barcelona, Josep Maria Bartomeu, el vicepresident Jordi Mes-
tre, el director esportiu Andoni Zubizarreta i els capitans Xavi, 
Busquets i Iniesta. Aquest últim va guanyar també el Golden 
Foot 2014, premi que es concedeix a jugadors en actiu amb un 
mínim de 28 anys.

Bravo aconsegueix el Zamora
Claudio Bravo va guanyar el Trofeu Zamora com a porter 
menys golejat de la Lliga. Els seus números van ser especta-
culars, ja que només va encaixar 19 gols en 37 partits disputats 
(el segon, Diego Alves, en va rebre 29). Aquest magnífic registre 
no es veia des de la temporada 1993/94, en què el Deporti-
vo de la Corunya va tenir 18 gols en contra. Amb una mitjana 
de 0,51 dianes per partit, Bravo se situa com a tercer porter 
menys golejat de la història de la Lliga, només superat per Paco 
Liaño, amb una mitjana de 0,47 amb el Deportivo la temporada 
1993/94, i Víctor Valdés, amb un 0,50 de mitjana amb el Barça 
el curs 2010/11. 

MESSI

BOTA D’OR

TROFEU ZAMORA
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Xavi rep 
el comiat 
somiat
Xavi Hernández, el guardià del model de 
l’estil Barça, va aixecar el 6 de juny passat 
el trofeu de la Champions, aquesta copa 
coneguda com l’orelluda per la qual tots 
els clubs europeus sospiren. Va ser el seu 
darrer partit com a jugador del FC Barcelo-
na, després de 17 anys defensant la samar-
reta del primer equip i 24 de permanència 
al Club de la seva vida. Des d’aquell mo-
ment, el capità havia passat a ser una lle-
genda reconeguda i estimada per tothom.

Xavi va tancar la seva etapa al Barça amb 
un final somiat i inoblidable: va aixecar els 
tres trofeus del triplet i va tenir el millor co-
miat que podia rebre de l’afició i del Club. 
Passa a la història com el jugador que més 
partits ha jugat amb el primer equip (767) i 
el que més títols ha guanyat no només al 
Barça, també al futbol espanyol (8 lligues, 
6 Copes d’Espanya, 4 Champions, 3 Copes 
del Rei), 2 Mundials de Clubs i 2 Supercopes 
d’Europa, a més d’un Mundial i dues Euro-
copes amb la selecció espanyola.

L’homenatge del Camp Nou
L’adéu de Xavi va ser complet. Es va poder 
acomiadar de l’afició en el darrer partit de 
Lliga contra el Deportivo, al qual l’equip 
ja havia arribat com a campió. Abans de 
l’inici del matx, en què va sortir de titular, 
l’afició va desplegar un gran mosaic que 
incloïa un tifo dedicat al centrecampista 
blaugrana, amb la llegenda #6raciesxavi. 
Al final, Xavi va recollir la Copa de la Lliga 
i va començar l’acte de tribut que va re-
bre per part dels aficionats que omplien el 
Camp Nou. El jugador va fer la volta d’ho-
nor, amb la gent ovacionant-lo i corejant 
el seu nom, i va correspondre amb unes 
paraules d’agraïment que va pronunciar 
mentre l’embargava l’emoció.

Xavi també va rebre el comiat instituci-
onal del Club a l’Auditori 1899 en un acte 
al qual van assistir familiars, amics, com-
panys i en què tampoc va poder reprimir 
les llàgrimes quan va sentir les paraules 
que li va dedicar Andrés Iniesta. Al final de 
l’acte, Xavi va tenir una sorpresa especi-
al, ja que es va poder fotografiar al Camp 
Nou amb tots els títols que havia guanyat 
fins aquell moment. 

L’ADÉU DE XAVI
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La trajectòria 
de Xavi
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ES PERD LA CATEGORIA

El filial blaugrana va perdre la categoria després d’estar cinc temporades 
consecutives a la Segona Divisió estatal. Primer Eusebio Sacristán, i després 
Jordi Vinyals, no van poder evitar el descens de l’únic filial de la Lliga Ade-
lante, en una temporada en què es va apostar per la plantilla més jove de la 
història del Club, amb 19,7 anys de mitjana. Tot i un inici de temporada bo i 
situar-se en posicions de play-off, el Barça B no va poder evitar el descens 
de categoria, que es va concretar a la penúltima jornada contra el Leganés 
al Miniestadi. El filial va acabar com un dels equips més golejadors de la 
categoria, amb 55 gols, però en va rebre 83, fet que va resultar determinant. 
En total, 36 punts, amb 9 victòries, 9 empats i 24 derrotes. Les bones notícies 
de la temporada van ser la participació a Segona Divisió de jugadors en edat 
juvenil, com Adama, Halilovic, Bicho, Kaptoum i Palencia, els dos últims co-
mençant la temporada amb el Juvenil A i acabant-la amb el filial. A més, ju-
gadors com Munir, Sandro i Samper van jugar diversos partits amb el primer 
equip de Luis Enrique i fins i tot Edgar Ié, Gumbau i Halilovic van debutar 
oficialment de la mà de l’asturià. A final de temporada, l’equip entrenat per 
Jordi Vinyals va fer una gira pel Japó, on va jugar un partit amistós contra 
l’Avispa Fukuoka enmig d’una gran expectació. 

POSICIÓ NOM I COGNOM
PORTER Joseph Fabrice Ondoa, José Aurelio Suárez, Adrián Ortolá

DEFENSA Robert Costa, Patricio Gabarrón, Diawandou Niang Diagne, Alejandro Grimaldo, Edgar Ié, Macky Frank Bagnack, 
Sergio Juste, Lucas Gafarot, Joan Campins, Elohor Godswill

MIGCAMPISTA Agostinho Cá, Juan Cámara, David Babunski, Sergi Samper, Javier Fernández, Pol Calvet, Gerard Gumbau,  
Alen Halilovic

DAVANTER Joan Àngel Román, Jean Marie Dongou, Maximiliano Brian Rolón, Adama Traoré, Munir El Haddadi,  
Sandro Ramírez

ENTRENADOR Eusebio Sacristán (fins al 09/02/2015); Jordi Vinyals (des del 09/02/2015)
SEGON ENTRENADOR Carlos Hugo (fins al 09/02/2015); Pep Muñoz (des del 09/02/2015)

GOLEJADORS

Dongou

11

Sandro

8

J. Cámara

6

Joan Román

5

Grimaldo
Halilovic

4

Adama
Gumbau
Patric

3

BARÇA B

CLASSIFICACIÓ FINAL
22a POSICIÓ LLIGA ADELANTE
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JUVENIL A

FUTBOL FORMATIU

El Juvenil A blaugrana no va poder seguir amb la línia excel·lent de 
la temporada passada, en què es va aconseguir el doblet de Lliga 
i va ser el primer campió de la UEFA Youth League. Aquest any, 
el conjunt dirigit primer per Jordi Vinyals, i després per Francesc 
Xavier García Pimienta quan el primer es va fer càrrec del Barça 
B, va tenir una actuació irregular a la Lliga que el va fer acabar en 
quarta posició i no va poder classificar-se per a la Copa del Rei. El 
Juvenil A blaugrana va acabar amb 56 punts, a vuit del segon clas-
sificat, la Damm, que era la plaça que donava accés a la Copa del 
Rei. A la màxima competició europea, el rival als vuitens de final, 
disputat a partit únic, va ser l’Anderlecht, amb molts jugadors que 
competien a la Primera Divisió belga amb el primer equip. En un 
partit molt disputat, els blaugranes van tenir moltes opcions per 
passar ronda, però un solitari gol de Leya Iseka (1-0) va eliminar el 
Juvenil A de la UEFA Youth League.

POSICIÓ NOM I COGNOM
PORTER Andreu Cases, Guillermo Lara

DEFENSA Francisco Javier Álvarez, Julen Arellano, Juan Manuel Garcia, Daniel Palao, Sergi Palencia, 
Xavier Quintillà, Rodrigo Tarín, Adrià Vilanova

MIGCAMPISTA Ayoub Abou, Adrià Arjona, Theo Chendri, Àlex Corredera, Zacharie Lionel Enguene, Wilfrid 
Jaures Kaptoum, Juan Antonio Ros, Ferran Sarsanedas, Amir Natkho

DAVANTER Mohamed El Ouriachi, Aitor Cantalapiedra, Isaac Padilla, Àlex Carbonell
ENTRENADOR Jordi Vinyals (fins al 09/02/2015); Francesc Xavier Garcia Pimienta (des del 09/02/2015)
SEGON ENTRENADOR Pep Muñoz (fins al 09/02/2015)

JUVENIL B

El Juvenil B no va poder tornar a revalidar el títol de Lliga Na-
cional i es va quedar a les portes, a la segona posició. L’equip 
de Garcia Pimienta primer, i de Franc Artiga després, quan Pimi 
es va fer càrrec del Juvenil A, va anar remuntant i refent-se 
d’un inici de Lliga difícil. A més, un grup de jugadors van ser 
habituals a les convocatòries de la selecció espanyola sub-17, 
fet que va provocar que minvés el potencial de l’equip. Al final 
de la Lliga, el Juvenil B blaugrana va sumar 69 punts, a sis del 
campió i va ser l’equip més golejador (82 gols) i el segon menys 
golejat (34 gols). Finalment, a la Copa Catalunya van caure 
eliminats a les semifinals contra la Damm CF.

POSICIÓ NOM I COGNOM
PORTER Sergi Puig, Dennis Otto
DEFENSA Juan Brandariz, Marc Cucurella, Ivan Rodríguez, Èric Montes, Oriol Rey
MIGCAMPISTA Carles Aleñá, Oriol Busquets, Braima Fati, Daniel Morer, Carles Torrents, Jordi Tur, Mátyás Tajti
DAVANTER Alejandro Blanco, Enric Franquesa, Carles Pérez, Marc Río, Javier Ruiz
ENTRENADOR Francesc Xavier Garcia Pimienta (fins al 09/02/2015); Francesc Artiga (des del 09/02/2015)
SEGON ENTRENADOR Andrés Martín

CLASSIFICACIÓ FINAL 4T CLASSIFICAT DE LA LLIGA DIVISIÓ D’HONOR JUVENIL GRUP 3, 
VUITENS DE FINAL DE LA UEFA YOUTH LEAGUE

CLASSIFICACIÓ FINAL 2A POSICIÓ DE LA LLIGA NACIONAL JUVENIL GRUP 7, 
SEMIFINALS DE LA COPA CATALUNYA

30  ESPORTIVA



CADET A

L’equip de Quique Álvarez va proclamar-se campió de la Divi-
sió d’Honor Cadet amb autoritat gràcies als 10 punts d’avan-
tatge sobre l’Espanyol. Els nois del Cadet A van acabar la Lliga 
guanyant 26 partits en 30 jornades i cedint només dos empats 
i dues derrotes. Una temporada més, els de Quique Álvarez 
van acabar com l’equip més golejador amb 115 gols, 20 més 
que la temporada passada, i el menys golejat (18 gols). D’altra 
banda, els de Quique Álvarez van aconseguir el doblet gua-
nyant la Copa Catalunya contra el Cornellà (3-0) i van comple-
tar una temporada rodona.

POSICIÓ NOM I COGNOM
PORTER Ignacio Peña, Adrià Rojas

DEFENSA Erick Steven Ferigra, Jesús Del Almo, Maoudo Diallo, David Isierte, Guillem Jaime, Óscar 
Mingueza, Martí Vilà, Albert Porqueras

MIGCAMPISTA Álex Collado, Ricard Puig, Ramón Rodríguez, Alejandro Viedma, Enrique Fabra, Werick Maciel 
Caetano

DAVANTER Edgar Fernández, Tandasi Fombutu, Jordi Mboula, Abel Ruiz, Xavier Toldrà
ENTRENADOR Quique Álvarez
SEGON ENTRENADOR Xavier Franquesa

CADET B

El Cadet B va proclamar-se campió de Lliga després d’una 
temporada espectacular, en què va avantatjar en 20 punts el 
segon classificat, el Cornellà. Els números de l’equip de Franc 
Artiga primer, i de Cristian Catena després, que es va fer càr-
rec de l’equip a meitat de temporada per l’ascens d’Artiga al 
Juvenil B, parlen clar: 27 victòries, un empat i dues derrotes. A 
més, van ser l’equip més golejador amb diferència (129 gols) 
i el menys golejat (21 gols). Els màxims golejadors de l’equip 
blaugrana van ser Kun Temenuzhkov (26) i Sergio Gómez i Pau 
Martínez (16).

POSICIÓ NOM I COGNOM
PORTER Ángel Bermejo, Rubén Sánchez

DEFENSA Arnau Comas, Imad El Kabbaou, Alejandro Marcos, Juan Miranda, Pere Mogente, Joan 
Rojas, Ignasi Domínguez

MIGCAMPISTA Lucas De Vega, Labinot Kabashi, Ben Lederman, Enric Martínez, Oriol Solina, Mamadou 
Toure, Xavier Vadell, Alejandro Orellana

DAVANTER Sergio Gómez, Pau Martínez, Albert Portas, Rodrigo Sánchez, Ricard Sánchez, Dzhoshkun 
Temenuzhkov

ENTRENADOR Francesc Artiga (fins al 09/02/2015); Cristian Catena (des del 09/02/2015)
SEGON ENTRENADOR Carlos López

CLASSIFICACIÓ FINAL CAMPIÓ DE LA LLIGA PREFERENT CADET GRUP 1

CLASSIFICACIÓ FINAL CAMPIÓ DE LA LLIGA DIVISIÓ D’HONOR CADET, 
CAMPIÓ DE LA COPA CATALUNYA
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INFANTIL A

INFANTIL B

FUTBOL FORMATIU

L’equip de Denis Silva va quallar una gran temporada malgrat 
les baixes durant tot el campionat i va competir de tu a tu 
contra un gran Espanyol. De fet, la segona volta va ser espec-
tacular i ho van rubricar guanyant la Copa Catalunya a Marto-
rell contra l’Espanyol (3-1) mostrant el seu nivell i marcant tres 
gols als blanc-i-blaus, que només en van encaixar sis en tota 
la Lliga. De les 30 jornades, els de Denis Silva van guanyar 26 
partits i en van perdre quatre. L’infantil barcelonista va marcar 
109 gols durant el campionat i en va rebre 22.

El conjunt de Marcel Sans va tornar a repetir títol de Lliga, 
en una categoria que es valora molt, atès que és el primer 
any que es juga a futbol 11 després de l’etapa formativa en 
futbol 7. Els nois de l’Infantil B van acabar guanyant la Lliga 
per 15 punts de diferència sobre el Cornellà i el Vilanova i la 
Geltrú, empatats a 65. A més, va ser l’equip més golejador 
amb 103 gols i només en va encaixar 19. Les 26 victòries, els 
dos empats i només dues derrotes són els números d’un altre 
campió blaugrana.

POSICIÓ NOM I COGNOM
PORTER Pau Ruiz, Arnau Tenas, David Troya
DEFENSA Ivan Bravo, Eric Garcia, Sergi Rosanas, Arnau Vilamitja, Josep Jaume

MIGCAMPISTA Sergi Altimira, Adrián Bernabé, Antonio Jesús Cantón, Nil Fabregó, Nicolás González, Miguel 
Vega, Marco Villa

DAVANTER Takefusa Kubo, Adrià Altimira, Konrad de la Fuente, Anssumane Fati, Nils Mortimer, Miguel 
Ángel Ramírez

ENTRENADOR Denis Silva
SEGON ENTRENADOR Sergio Vallecillo

POSICIÓ NOM I COGNOM
PORTER Pol Tristan, Ramon Vila
DEFENSA Marc Alegre, Ricard Cartañá, Biel Farrés, Joel López

MIGCAMPISTA Albert Garrido, Iker González, Matías Rafael, Alex Rico, Martí Riera, Fode Fofana, Moriba 
Kourouma, José Martínez, Robert Navarro, Marc Domènech

DAVANTER Haitam Abaida, Antonio Roca, Pablo Moreno, Gerard Urbina, Gerard Fernández, Raül 
Martínez

ENTRENADOR Marcel Sans
SEGON ENTRENADOR Isaac García

CLASSIFICACIÓ FINAL 2N CLASSIFICAT DE LA DIVISIÓ D’HONOR INFANTIL
CAMPIÓ DE LA COPA CATALUNYA INFANTIL

CLASSIFICACIÓ FINAL CAMPIÓ DE LA LLIGA PREFERENT INFANTIL GRUP 1
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ALEVÍ A

ALEVÍ B

L’Aleví A de Marc Serra i Dani Horcas va ser un dels equips 
més valuosos de tot el planter blaugrana una temporada 
més. L’equip barcelonista va aconseguir la Lliga amb 20 punts 
d’avantatge sobre el Cornellà guanyant tots els partits amb 
molta solvència. A més, van aconseguir marcar 190 gols i no-
més rebre’n 20, vuit menys que la temporada passada, per 
completar una gran Lliga. A final de temporada també es van 
imposar a la Copa Catalunya (5-1) davant l’Espanyol, i van 
guanyar el II Torneig Internacional La Liga Promises organitzat 
per la LFP a Barranquilla.

L’Aleví B blaugrana de Jordi Font no va poder guanyar la Lliga, 
però es va quedar molt a prop de l’Espanyol A. Els de Jordi 
Font van cedir nou punts malgrat la gran segona volta que 
va aconseguir fer l’equip. Tot i així, van poder treure un avan-
tatge considerable al tercer classificat, la Damm, que es va 
quedar amb 58 punts. Al final del campionat, els blaugranes 
van acabar amb 75 punts i amb uns registres de 24 victòries, 
tres empats i tres derrotes. A més, van marcar 158 gols i en 
van rebre 39.

POSICIÓ NOM I COGNOM
PORTER Nicolás Krucza, Pau Sánchez
DEFENSA Arnau Ollé, Miquel Juanola
MIGCAMPISTA Mamadou Saidou, Marc Pelaz, Xavi Quentin, Pau Servat
DAVANTER Arnau Farnós, Alejandro Balde, Eric Vela, Víctor Muñoz
ENTRENADOR Marc Serra
SEGON ENTRENADOR Daniel Horcas

POSICIÓ NOM I COGNOM
PORTER Iker Bartolomé, Héctor Hurtado
DEFENSA Johnny Aghayedo, Arnau Martínez, Otger Sastre, Marcel Céspedes, Gabriel Martínez
MIGCAMPISTA Sergi Berjano, Marc Angles, Hugo García, Álvaro Martí
DAVANTER Nadir Louah
ENTRENADOR Jordi Font
SEGON ENTRENADOR Alexis Pintó (fins al 09/02/2015); Pau Moral (des del 09/02/2015)

CLASSIFICACIÓ FINAL CAMPIÓ DE LA LLIGA PREFERENT ALEVÍ GRUP 1,
CAMPIÓ DE LA COPA CATALUNYA ALEVÍ

CLASSIFICACIÓ FINAL 2N CLASSIFICAT DE LA LLIGA PREFERENT ALEVÍ GRUP 2
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ALEVÍ C

ALEVÍ D

FUTBOL FORMATIU

L’Aleví C es va proclamar campió de Lliga fent la temporada 
perfecta. L’equip que va començar entrenant Cristian Catena i 
del qual després es va fer càrrec Alexis Pintó va guanyar els 30 
partits de Lliga, i amb solvència. 203 gols a favor i 31 en contra 
el converteixen en un dels millors equips del futbol formatiu 
d’aquesta temporada. I això que el Cornellà i el Castelldefels 
no van posar les coses fàcils, ja que només van cedir tres der-
rotes i sis, respectivament. Pau Segarra i Aleix Garrido van ser 
els màxims golejadors de l’equip, amb 39 i 36 gols.

L’Aleví D blaugrana va poder repetir l’èxit de la temporada 
passada i va alçar-se amb el títol de campió del grup 1 de la 
Primera Divisió aleví. Els nois dirigits per Òscar Jorquera i Mi-
guel Ángel Calderón van guanyar la Lliga per 12 punts de dife-
rència respecte al Cornellà amb unes xifres espectaculars: 133 
gols a favor i 25 en contra. Finalment van acabar la temporada 
amb 79 punts, un més que la temporada anterior, i amb 26 
victòries, un empat i tres derrotes.

POSICIÓ NOM I COGNOM
PORTER Álvaro Aljama, Alain Martínez
DEFENSA Pablo López, Iker Merino, Diego Almeida, Iker Almena
MIGCAMPISTA Adrià Capdevila, Antonio Caravaca, Aleix Garrido, Marc Jurado
DAVANTER Álvaro Millán, Pau Segarra
ENTRENADOR Cristian Catena (fins al 09/02/2015); Alexis Pintó (des del 09/02/2015)
SEGON ENTRENADOR Josep Ramon Olivé

POSICIÓ NOM I COGNOM
PORTER Àlex Garcia, Òscar Medina
DEFENSA Marc Olmo, Alexandre Amate, Àlex Valle

MIGCAMPISTA Ilias Akhomach, Pau Garcia, Joan Gázquez, Roger Martínez, Pablo Meléndez, Sergi Oriol, 
Nicolás Fuentes

DAVANTER Adrián Bobi
ENTRENADOR Òscar Jonquera
SEGON ENTRENADOR Miguel Ángel Calderón

CLASSIFICACIÓ FINAL CAMPIÓ DE LA LLIGA PRIMERA DIVISIÓ ALEVÍ GRUP 2

CLASSIFICACIÓ FINAL CAMPIÓ DE LA LLIGA PRIMERA DIVISIÓ ALEVÍ GRUP 1
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BENJAMÍ A

El Benjamí A va repetir els èxits aconseguits durant la tempo-
rada 2012/13 i la 2013/14. El conjunt de Sergi Milà va guanyar la 
Lliga Preferent Benjamí un any més, amb 16 punts de diferèn-
cia respecte al segon classificat, la Damm. A més, els de Milà 
van guanyar tots els partits de Lliga amb 202 gols a favor i tan 
sols 19 en contra, per la qual cosa van aconseguir ser, un al-
tre any, els màxims golejadors i els menys golejats. L’excel·lent 
trajectòria durant l’any es va rubricar aconseguint la Copa Ca-
talunya després de guanyar el Gimnàstic Manresa als penals. 

POSICIÓ NOM I COGNOM
PORTER David Antúnez
DEFENSA Pau Ortega
MIGCAMPISTA Pol Vila, Gerard Hernández, Arnau Gracia, Llorenç Ferres, Elliot Cervellera, Tomás Carbonell
DAVANTER Iker Bravo, Bilal Achhiba
ENTRENADOR Sergi Milà
SEGON ENTRENADOR Rafael Rodríguez

BENJAMÍ B

El Benjamí B va quedar enquadrat dins del potent grup 2 de 
la Preferent Benjamí, on va competir contra els equips A de 
l’Espanyol, Gimnàstic Manresa i Cornellà. El conjunt de Jordi 
Pérez ho va intentar fins al final, però es va quedar a 10 punts 
del campió. Tot i així, els nois van practicar un gran futbol du-
rant la temporada i van poder guanyar diversos tornejos. Els 
blaugranes van sumar 23 victòries en 30 partits, i en l’apartat 
golejador van ser el segon equip més efectiu (113 gols) i el més 
segur en defensa (23 gols encaixats).

POSICIÓ NOM I COGNOM
PORTER Àlex Sans, Gerard Moreno
DEFENSA Iker Sánchez, Raül Alarcón, Denis Cruces
MIGCAMPISTA Jaume Jove, Marc Bombardo, Àlex Castany, Nil Suárez, Roger Coll
DAVANTER Izan Sánchez
ENTRENADOR Jordi Pérez
SEGON ENTRENADOR David Sánchez

CLASSIFICACIÓ FINAL CAMPIÓ DE LA LLIGA PREFERENT BENJAMÍ GRUP 1, CAMPIÓ DE 
LA COPA CATALUNYA BENJAMÍ

CLASSIFICACIÓ FINAL 4T CLASSIFICAT DE LA LLIGA PREFERENT BENJAMÍ GRUP 2
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BENJAMÍ C

PREBENJAMÍ 

BENJAMÍ D

FUTBOL FORMATIU

El Benjamí C blaugrana va guanyar el títol de Lliga amb mol-
ta solvència gràcies als 20 punts de diferència sobre el segon 
classificat, el Cornellà. Els d’Òscar Hernández van respondre i 
van aconseguir el títol i van repetir l’èxit de la temporada pas-
sada. Els blaugranes van acabar la Lliga pletòrics i només van 
cedir un empat en els 30 partits de Lliga, amb 29 victòries. Els 
175 gols a favor i els 28 en contra els van convertir en l’equip 
més realitzador i el que menys va encaixar. Marc Guiu va ser el 
màxim golejador amb 41 gols.

El Prebenjamí blaugrana no va poder guanyar la Lliga tot i 
lluitar fins al final a la Segona Divisió Benjamí contra nois més 
grans que ells. El conjunt de David Sánchez va anar aprenent a 
competir durant tot el campionat però se’ls va escapar per sis 
punts en benefici de la Penya Anguera. Els números dels més 
petits del planter van ser 22 victòries, un empat i cinc derrotes 
en els 30 partits de Lliga. A més, van marcar 138 gols i en van 
rebre 47, i van ser els segons també en aquest aspecte.

El Benjamí D blaugrana es va haver de conformar amb la cin-
quena plaça del grup 2 de la Primera Divisió Benjamí després 
d’acabar la Lliga amb tres derrotes, ja que estaven lluitant amb 
l’Igualada per quedar tercers. Malgrat tot, els barcelonistes 
van competir fins al final i van aconseguir 17 victòries en 30 
partits, amb un empat i 12 derrotes. El Santboià va guanyar la 
Lliga clarament amb 83 punts, per 52 de l’equip d’Albert Puig. 
Els blaugranes van marcar 80 gols i en van rebre 64.

POSICIÓ NOM I COGNOM
PORTER Gerard Curto, Álvaro Partal
DEFENSA --
MIGCAMPISTA Héctor Fort, Alexis Olmedo, Pau Prim, Jan Quiles, Enric Gisbert
DAVANTER Marc Guiu, Dereck López, Arnau Pradas, Pol Montesinos
ENTRENADOR Òscar Hernández
SEGON ENTRENADOR Juan Antonio Gil

POSICIÓ NOM I COGNOM
PORTER Erik Cava, Marc Rodríguez
DEFENSA Nicolás Expósito, Eric Mompo
MIGCAMPISTA Agustín Gutiérrez, Iker Torres, Pol Trigueros
DAVANTER Dídac González, Pau León, Ahmed Mohammed
ENTRENADOR Albert Puig
SEGON ENTRENADOR Alejandro Urrestarazu

POSICIÓ NOM I COGNOM
PORTER Manel Estévez, Guillem Ruiz
DEFENSA David Escoda, David Sáez
MIGCAMPISTA Sergi Riba, Rubén Núñez
DAVANTER Lamine Yamal Nasraqui, Arnau Herrero, Gaizka Hernández, Pol Carames, Marc Bernal
ENTRENADOR David Sánchez
SEGON ENTRENADOR Sandor Kocsis

CLASSIFICACIÓ FINAL CAMPIÓ DE LA LLIGA PRIMERA DIVISIÓ BENJAMÍ GRUP 1

CLASSIFICACIÓ FINAL 5È CLASSIFICAT DE LA LLIGA PRIMERA DIVISIÓ BENJAMÍ GRUP 2

CLASSIFICACIÓ FINAL 2N CLASSIFICAT DE LA LLIGA SEGONA DIVISIÓ BENJAMÍ GRUP 9
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EDUCANT A L’ESTIL BARÇA

L’escola oficial del FC Barcelona va tancar una nova tem-
porada en continu creixement i més expansió internacional 
que mai. L’estil i la marca Barça van seguir educant milers de 
nens i nens d’arreu del món d’entre 6 i 12 anys, que tenen la 
seu central a l’FCBEscola de Barcelona, capitanejats per Xevi 
Marcè, el seu director. Els nens van quedar dividits en tres 
categories: Iniciació, amb jugadors d’entre 6 i 8 anys; Prefor-
mació, entre 8 i 10 anys, i Formació, entre 10 i 12 anys, per un 
total de 370 alumnes.

El moment més esperat de la temporada va ser el torneig in-
ternacional FCBEscola, que es disputa durant la Setmana San-
ta a les instal·lacions de l’FCBEscola, al costat del Miniestadi, 
on també es juguen les finals. Aquesta passada temporada, 
la quarta edició del torneig, 92 equips van jugar gairebé 300 
partits i es van marcar 1.234 gols, uns 4,5 per partit, una au-
tèntica festa del futbol. Les finals també van comptar amb la 
presència del jugador del primer equip Xavi Hernández. D’altra 
banda, la temporada es va tancar amb la ja tradicional jornada 
de cloenda, que se celebra al Camp Nou i en la qual 370 joves 
futbolistes van rebre orles i diplomes com a reconeixement al 
seu treball al llarg de la temporada.

Finalment, l’FCBEscola va continuar amb la seva important 
expansió internacional i obrint noves escoles arreu del món. 
El Brasil, els Estats Units, el Marroc o Istanbul són algunes de 
les noves escoles que van seguir creixent després dels primers 
mesos d’entrenaments i classes. A més, els campus d’estiu, que 
es porten a terme durant tot l’any, van ser tot un èxit. En total 
van ser més de 110 campus repartits per tot el món. I és que 
en aquests quatre anys més de 90.000 nens han gaudit de la 
filosofia del Barça des de diferents punts del planeta.

FCBESCOLA
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FUTBOL FORMATIU

FEMENÍ A

El Femení A de Xavi Llorens va tornar a completar una gran tempo-
rada guanyant la quarta Lliga consecutiva, tot un rècord al futbol 
femení estatal. Tot i anar de menys a més, les blaugranes van saber 
agafar la velocitat de creuer després d’un primer mes de competi-
ció difícil en què les rivals les anaven coneixent cada cop més, i es 
van mostrar intractables fins al punt de proclamar-se campiones 
abans de jugar contra l’Oviedo Moderno a tres jornades del final. 
93 gols a favor i tan sols nou en contra són les xifres del màxim 
golejador i l’equip que menys gols encaixa de la Lliga. Al final, vuit 
punts de diferència sobre l’Atlètic Féminas, segon classificat. 

D’altra banda, a la UEFA Women’s Champions League l’equip 
va no poder passar de vuitens de final en perdre l’eliminatòria 
davant el Bristol Academy anglès, en què un gol en pròpia porta 
al Miniestadi i un de penal a les acaballes del partit a Anglaterra 
van condemnar l’equip de Llorens. 

Finalment, les blaugranes no van poder repetir el doblet de les 
dues temporades anteriors guanyant la Copa de la Reina després 
de perdre a les semifinals de la Final a Quatre a Melilla davant el 
València per 1 a 0. Sonia va tenir l’empat al minut 70 en un llança-
ment des dels onze metres que li va aturar la portera del València. 
A final de temporada fins a nou representants del FC Barcelona 
van disputar el Mundial Femení al Canadà, on la selecció espa-
nyola va quedar eliminada a la fase de grups.

POSICIÓ NOM I COGNOM
PORTERA Laura Ràfols, Chelsea Louise
DEFENSA Marta Unzué, Melanie Serrano, Ruth Garcia, Marta Torrejón, Leire Landa, Núria Garrote

MIGCAMPISTA Ester Romero, María Victoria Losada (fins a l’1 de març del 2015), Miriam Diéguez, Alexia Pute-
llas, Virginia Torrecilla, Gemma Gili, Maria Francesca Caldentey, Pilar Garrote, Sandra Hernández 

DAVANTERA Sonia Bermúdez, Marta Corredera, Ana María Romero, Jennifer Hermoso, Cristina Baudet, 
Andrea Sánchez

ENTRENADOR Xavier Llorens
SEGONA ENTRENADORA Berta Carles

CLASSIFICACIÓ FINAL CAMPIÓ DE LA PRIMERA DIVISIÓ FEMENINA
SEMIFINALISTA DE LA COPA DE LA REINA
VUITENS DE FINAL DE LA UEFA WOMEN’S CHAMPIONS LEAGUE
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FEMENÍ B

FEMENÍ-INFANTIL-ALEVÍ

FEMENÍ JUVENIL-CADET

El Femení B blaugrana va estar a punt de completar un doblet 
històric guanyant la Segona Divisió Femenina estatal. Tot i així, les 
blaugranes van acabar en segona posició en un campionat en què 
van guanyar 19 partits, van empatar-ne 6 i només en van perdre 
1, i es van quedar a quatre punts del campió, el Llevant Les Planes, 
que la temporada anterior havia jugat a la Primera Divisió. En la 
faceta golejadora, les blaugranes van marcar 77 gols, mentre que 
defensivament només en van rebre 12, aspecte en què van ser les 
millors. A més, moltes de les jugadores de Jordi Ventura van par-
ticipar durant la temporada amb la plantilla del primer equip de 
Xavi Llorens i van ajudar-los a aconseguir els seus èxits.

El Femení Infantil-Aleví blaugrana va guanyar el títol de Lliga de 
la Primera Divisió Femenina Infantil-Aleví amb 5 punts d’avan-
tatge sobre l’Espanyol, igual que la temporada anterior. Dels 22 
partits disputats, les jugadores blaugrana més petites van gua-
nyar-ne 21, i tan sols en van empatar un. L’equip barcelonista va 
ser el màxim golejador amb 279 gols a favor, i el menys golejat, 
amb 12 en contra. A final de temporada, les noies d’Albert Tausté 
també van guanyar el doblet amb el títol de campiones de la 
Copa Catalunya després de derrotar l’Espanyol per 5 gols a 1.

El Femení Juvenil-Cadet blaugrana va guanyar la Primera Di-
visió Femenina de la categoria repetint l’èxit de la temporada 
anterior amb els 90 punts en joc, després de vèncer en tots els 
partits de la Lliga i amb 15 punts d’avantatge sobre l’Espanyol. 
A més, les blaugranes van ser les màximes golejadores amb 145 
gols a favor i les menys golejades amb només 11 gols rebuts en 
tot el campionat. A la Copa Catalunya van poder aconseguir el 
doblet guanyant l’Espanyol (4-0) a la final.

POSICIÓ NOM I COGNOM
PORTERA Marta Alemany
DEFENSA Queralt Gómez, Ariadna Rovirola, Judith Mas, Andrea Cortes, Arola Aparicio 
MIGCAMPISTA Aitana Bonmatí, Nerea Valeriano
DAVANTERA Carla Puiggros, Irina Uribe, Carla Armengol, Alba Arboix
ENTRENADOR Jordi Ventura
SEGON ENTRENADOR David Forcat

POSICIÓ NOM I COGNOM
PORTERA Gemma Font, Judith González, Anna Reina
DEFENSA Laia Aleixandri, Ona Batllé, Sandra Carrasco, Paula Navas, Berta Pujadas, Anna Torroda, Laia Codina
MIGCAMPISTA Candela Andújar, Mireia Carrasco, Paula Fernández, Maria Llompart, Laura Martínez, Abril Moreno
DAVANTERA Elena Benítez, Laia Muñoz, Carla Niubó, Maria Benito, Andrea Martínez
ENTRENADOR Zoe García
SEGON ENTRENADOR Carles Blanco

POSICIÓ NOM I COGNOM
PORTERA Montse Quesada, Marta Pastrana
DEFENSA Laura Ariza, Jana Fernández, Nerea Figueras, Núria Marin, Marta Ortiz
MIGCAMPISTA Yaiza Navarro, Jordina Colomer, Bruna Vilamala
DAVANTERA Ainoa Marín, Carla Aceituno, Claudia Pina, Victoria Adrianova, Sonia del Mar
ENTRENADOR Albert Tausté
SEGON ENTRENADOR Carles Llanes

CLASSIFICACIÓ FINAL 2N CLASSIFICAT DE LA SEGONA DIVISIÓ FEMENINA GRUP 3

CLASSIFICACIÓ FINAL CAMPIÓ DE LA LLIGA PRIMERA DIVISIÓ FEMENÍ JUVENIL-CADET 
GRUP 1, CAMPIÓ DE LA COPA CATALUNYA FEMENÍ JUVENIL-CADET

CLASSIFICACIÓ FINAL CAMPIÓ DE LA LLIGA PRIMERA DIVISIÓ FEMENÍ INFANTIL-ALEVÍ 
GRUP 1, CAMPIÓ DE LA COPA CATALUNYA FEMENÍ INFANTIL-ALEVÍ
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FORMANT JOVES 
ESPORTISTES

Com cada any, la residència i centre de formació Oriol Tort de la 
Masia va basar en tres punts clau el seu dia a dia: les xerrades 
formatives, els tallers i la vessant educativa, tant o més impor-
tant que la resta. Sota la direcció de Carles Folguera, assistit 
per Rubén Bonastre, els joves esportistes van anar progressant 
en l’aspecte personal i formant-se com a persones, l’objectiu 
principal dels residents.

Aquesta temporada van ser tres les xerrades que es van por-
tar a terme destinades als esportistes de la Masia. La primera 
va anar a càrrec del coach Francesc Granja; la segona, de la ger-
mana sor Lucía Caram, i finalment la tercera va ser del publicis-
ta i comunicador Risto Mejide. En aquestes xerrades els joves 
esportistes van poder aprofundir en el fet de reflexionar sobre 
un mateix i en el coaching, en la importància de la generositat 
i el compromís de les persones amb la resta de gent que passa 
dificultats, gràcies a sor Lucía Caram, i en la importància de la 
gestió de la marca en la vida personal i en el món de l’esport 
especialment, amb Risto Mejide.

D’altra banda, durant el curs 2014/15 també hi va haver dife-
rents tipus de tallers que van ajudar els residents a aprofundir 
en temes importants per al seu desenvolupament i que ja s’ha-
vien fet en anys anteriors. El primer va ser Teatre en valors, de la 
companyia de teatre Frec a frec, amb l’obra Quant t’hi jugues?, la 
història teatralitzada de tres amics que resideixen a la Masia. En 
aquesta història es treballa de manera interactiva amb els nois 
en diferents situacions que es troben en el seu dia a dia.

El segon taller tenia com a objectiu que els joves de la Ma-
sia adquirissin uns bons hàbits sobre la salut bucal en relació 
amb el rendiment esportiu, objectiu també relacionat amb el 
del tercer taller, en què es van treballar els hàbits de vida que 
poden ajudar al rendiment de l’esportista. Finalment, es van 
repetir els tallers de coaching educatiu i de Club de la lectura en 
català per als nous residents per tercer any consecutiu.

Per acabar, en l’àmbit educatiu cal destacar l’èxit assolit amb 
el 100% dels nois esportistes que van aprovar la selectivitat i 
que van poder escollir la carrera universitària que havien pensat 
fer. La Masia també va ser homenatjada el 18 d’agost al Congrés 
de Penyes que es va celebrar a Barcelona, i es va escriure el lli-
bre Els valors de la Masia, a càrrec de Miquel Seguró i Francesc 
Torralba, gràcies a un estudi de camp que duia a terme des de 
feia quatre anys la Càtedra Ethos, de la Universitat Ramon Llull.

LA MASIA. CENTRE DE FORMACIÓ ORIOL TORT
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RESIDENTS DE LA MASIA

FUTBOL NOM I COGNOM
INFANTIL B Moriba Kouroma, Pablo Moreno
INFANTIL A Antonio Jesús Cantón, Anssumane Fati , Josep Jaume, Nils Mortimer, Miguel Ramirez, Miguel Vega
CADET B Angel Bermejo, Imad El Kabbou, Tandasi Fombutu, Juan Miranda, Rodrigo Sánchez

CADET A Jesus del Amo, Maoudo Diallo, Enrique Fabra, Erick Steven Ferigra, David Isierte, Guillem Jaime, 
Ignacio Peña, Ramón Rodríguez, Adria Rojas, Abel Ruíz, Patrice Sousia, Alejandro Viedma 

JUVENIL B
Carles Aleñà, Alex Blanco, Juan Brandariz, Oriol Busquets, Nicolas Campuzano, Theo Chendri , 
Brahima Fati, Gyeolhee Jang, Alexis Yves Meva, Eric Montes, Dani Morer, Dennis Otto, Sergi Puig, 
Matyas Tatji, Jordi Tur

JUVENIL A Julen Arellano, Mohamed El Ourachi, Juan Manuel Garcia, Daniel Palao, Ferran Sarsanedas

PROCEDÈNCIA FUTBOL BÀSQUET HOQUEI PATINS HANDBOL FUTBOL SALA TOTAL
CATALUNYA 8 5 1 2 16
ALEMANYA 1 1
ANDALUSIA 7 1 1 9
ANDORRA 1 1
CAMERUN 3 3
CANTÀBRIA 1 1 2
COMUNITAT
VALENCIANA 9 9

COREA 1 1
EQUADOR 1 1
EXTREMADURA 1 1
FRANÇA 1 1 2
GALÍCIA 1 1 1 3
GUINEA 1 1
GUINEA BISSAU 2 2
HONGRIA 1 1
ILLES BALEARS 3 3
MADRID 1 1
MARROC 2 2
MONTENEGRO 2 2
NAVARRA 1 1
PAÍS BASC 1 1
SENEGAL 1 2 1 4
SÈRBIA 1 1
TOTAL 45 13 3 4 3 68

BÀSQUET NOM I COGNOM
INFANTIL A Guillem Fàbregas, Borja Fernández
CADET B Titic Pavle, Joan Sorolla, Nicola Zizic
CADET A Mamadou Fall Diop, Andrija Marjanovic
JUVENIL B Automane Diagne, Pol Figueras, Eric Martinez, Alex Mazaira, Hugo Scheneidder
JÚNIOR Jaume Sorolla

FUTBOL SALA NOM I COGNOM
JUVENIL B Xavi Cols, Luis Antonio García
JUVENIL A Juan Emilio Gil 

HANDBOL NOM I COGNOM
CADET A Diocou Mamadou, Yago Morenilla 
JUVENIL Daniel Dujshebaev
JÚNIOR Xoan Manuel Ledo

HOQUEI PATINS NOM I COGNOM
JUVENIL Gerard Miquel, Pablo Najera, Blai Roca
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5

24

8

25

9

30

Xavier Pascual

ALTES
Justin DOELLMAN València Basket
Tomas SATORANSKY CB Sevilla
Marcus ERIKSSON Bàsquet Manresa
Tibor PLEISS Laboral Kutxa
DeShaun THOMAS JSF Nanterre
Edwin JACKSON* ASVEL Lyon-Villeurbanne

*Incorporat el 20 de desembre deL 2014.

BAIXES 
Joey DORSEY Houston Rockets
Víctor SADA MoraBanc Andorra
Marko TODOROVIC Bilbao Basket (Cedit)
Kostas PAPANIKOLAOU Houston Rockets
Erazem LORBEK --
Jacob Everse PULLEN Liaoning Flying Leopards

Ajudants
Íñigo Zorzano, David Garcia, 
Oriol Pagès

Delegat
Xavier Montolio

Doctor
Gil Rodas

Preparadors físics
Mariano Hontecillas, Jairo Vázquez

Fisioterapeutes
Toni Bové, Francesc Guilanyà

Massatgista
Eduard Torrent

Encarregat de material
Miquel Font

Secretari tècnic
Joan Creus

Entrenador

BÀSQUET

FC BARCELONA
Plantilla Temporada 2014/15

Justin
DOELLMAN
Aler pivot
03.02.85 
Cincinnati 

(EUA)

Brad
OLESON
Escorta
11.04.83

Anchorage 
(EUA)

Mario
HEZONJA

Aler
25.02.95

Dubrovnik 
(Croàcia)

Edwin
JACKSON
Escorta
18.09.89

Pau 
(França)

MARCELINHO
Huertas

Base
25.05.83
São Paulo 

(Brasil)

Maciej Boleslaw
LAMPE
Pivot

05.02.85
Lodz 

(Polònia) 
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10

34

11

44

20 232113

LLIGA CATALANA

Àlex
ABRINES
Escorta
01.08.93

Palma 
 (Mallorca)

Bostjan
NACHBAR
Aler pivot
07.03.80

Slovenj Gradec 
(Eslovènia)

Juan Carlos
NAVARRO

Escorta
13.06.80

Sant Feliu de Llobregat 
(Barcelona)

Ante
TOMIC
Pivot

17.02.87
Dubrovnik 
(Croàcia)

Marcus
ERIKSSON

Aler
05.12.93
Upsala 
(Suècia)

DeShaun
THOMAS

Aler
29.08.91

Fort Wayne, 
Indiana (EUA)

Tibor
PLEISS
Pivot

02.11.89
Bergisch Gladbach 

(Alemanya)

Tomas 
SATORANSKY

Base
30.10.91
Praga 

(República Txeca)
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SUBCAMPIONS DE LLIGA EN LA 
NOVENA FINAL CONSECUTIVA

El FC Barcelona va disputar la novena final consecutiva de 
la Lliga, però no va poder revalidar el títol de la temporada 
2013/14 en perdre la final davant el Reial Madrid. L’equip de 
Xavi Pascual va acabar la fase regular en segona posició amb 
un balanç de 25 victòries i 9 derrotes, per darrere del conjunt 
blanc. La irregularitat lluny del Palau, amb vuit derrotes, va fer 
que el Barça només pogués optar a la segona plaça, que es va 
certificar amb un important triomf en la penúltima jornada 
davant l’Unicaja a Màlaga. El Joventut va ser el rival als quarts 
de final. Els badalonins havien estat una de les revelacions del 
campionat, però el conjunt barcelonista els van superar amb 
solvència en dos partits (77-55 i 74-80). Per la via ràpida es va 
arribar a les semifinals, en què esperava l’Unicaja. 

El Barça va guanyar els dos primers partits disputats al Palau 
jugant un dels millors bàsquets de la temporada, però l’elimi-
natòria es va igualar després que els malaguenys guanyessin 
també els dos partits jugats com a locals. El cinquè i definitiu 
partit va estar marcat per un espectacular triple de Navarro a 
19 segons per al final que va acabar sent decisiu per a la victò-
ria (77-74). A la gran final, el Reial Madrid esperava per quarta 
temporada consecutiva. Els blancs hi arribaven amb l’etiqueta 
de favorits després d’haver guanyat la fase regular. En el primer 
partit el Barça sempre va anar a remolc, però els homes de Xavi 
Pascual van fregar la victòria gràcies a una reacció enorme a 
l’últim quart, tot i que no es va poder materialitzar. 

En el segon partit, l’equip blaugrana no va tenir cap opció i es 
va arribar al tercer matx, disputat al Palau, amb un desavantat-
ge de 2-0. L’equip de Laso va marxar al descans amb 14 punts a 
favor (34-48), però un tercer quart espectacular dels homes de 
Pascual, amb un parcial de 33-17, va situar el Barça per davant 
al marcador. Amb tot, la falta d’encert blaugrana al darrer quart 
va ser clau en la victòria madridista per 85-90, que va donar el 
títol al Reial Madrid.

LLIGA ENDESA

JORNADA DATA PARTIT RESULTAT
1 04.10.14 FC BARCELONA - LABORAL KUTXA 87-65
2 14.10.14 LA BRUIXA D’OR – FC BARCELONA 69-88
3 19.10.14 FC BARCELONA - HERBALIFE GRAN CANÀRIA 80-61
4 26.10.14 GUIPÚSCOA BASKET - FC BARCELONA 43-57
5 02.11.14 FC BARCELONA - FIATC JOVENTUT 82-83
6 09.11.14 IBEROSTAR TENERIFE - FC BARCELONA 66-80
7 16.11.14 FC BARCELONA - VALÈNCIA BASKET 76-57
8 23.11.14 MONTAKIT FUENLABRADA - FC BARCELONA 64-79
9 30.11.14 FC BARCELONA - UCAM MÚRCIA 90-70
10 07.12.14 BALONCESTO SEVILLA - FC BARCELONA 85-74
11 14.12.14 FC BARCELONA - CAI SARAGOSSA 90-67
12 21.12.14 TUENTI MÓVIL ESTUDIANTES - FC BARCELONA 102-96
13 28.12.14 FC BARCELONA - REIAL MADRID 76-68
14 30.12.14 RÍO NATURA MONBUS - FC BARCELONA 79-67
15 04.01.15 BILBAO BASKET - FC BARCELONA 73-67
16 11.01.15 FC BARCELONA - UNICAJA 114-110
17 18.01.15 MORABANC ANDORRA - FC BARCELONA 56-71
18 25.01.15 LABORAL KUTXA - FC BARCELONA 103-94
19 01.02.15 FC BARCELONA - LA BRUIXA D’OR MANRESA 101-53
20 08.02.15 FC BARCELONA - IBEROSTAR TENERIFE 87-79
21 15.02.15 FIATC JOVENTUT - FC BARCELONA 61-99
22 01.03.15 FC BARCELONA - GUIPÚSCOA BASKET 71-58
23 08.03.15 HERBALIFE GRAN CANÀRIA - FC BARCELONA 76-70
24 15.03.15 FC BARCELONA - MONTAKIT FUENLABRADA 88-82
25 22.03.15 VALÈNCIA BASKET - FC BARCELONA 93-73
26 28.03.15 FC BARCELONA - BALONCESTO SEVILLA 99-83
27 05.04.15 UCAM MÚRCIA - FC BARCELONA 64-76
28 12.04.15 REIAL MADRID - FC BARCELONA 91-78
30 26.04.15 CAI SARAGOSSA - FC BARCELONA 67-103
29 30.04.15 FC BARCELONA - RÍO NATURA MONBUS 79-57
31 03.05.15 FC BARCELONA - TUENTI MÓVIL ESTUDIANTES 76-62
32 09.05.15 FC BARCELONA - BILBAO BASKET 80-73
33 17.05.15 UNICAJA - FC BARCELONA 61-74
34 24.05.15 FC BARCELONA - MORABANC ANDORRA 84-74
PLAY-OFF. 
QUARTS DE FINAL. 1r PARTIT 28.05.15 FC BARCELONA - FIATC JOVENTUT 77-55

PLAY-OFF. 
QUARTS DE FINAL. 2n PARTIT 30.05.15 FIATC JOVENTUT - FC BARCELONA 74-80

PLAY-OFF. 
SEMIFINALS. 1r PARTIT 05.06.15 FC BARCELONA - UNICAJA MÀLAGA 91-60

PLAY-OFF. 
SEMIFINALS. 2n PARTIT 07.06.15 FC BARCELONA - UNICAJA MÀLAGA 91-70

PLAY-OFF. 
SEMIFINALS. 3r PARTIT 10.06.15 UNICAJA MÀLAGA - FC BARCELONA 89-84

PLAY-OFF. 
SEMIFINALS. 4t PARTIT 12.06.15 UNICAJA MÀLAGA - FC BARCELONA 77-66

PLAY-OFF. 
SEMIFINALS. 5è PARTIT 14.06.15 FC BARCELONA - UNICAJA MÀLAGA 77-74

PLAY-OFF. 
FINAL. 1r PARTIT 19.06.15 REIAL MADRID - FC BARCELONA 78-72

PLAY-OFF. 
FINAL. 2n PARTIT 21.06.15 REIAL MADRID - FC BARCELONA 100-80

PLAY-OFF. 
FINAL. 3r PARTIT

24.06.15 FC BARCELONA – REIAL MADRID 85-90
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FORA DE LA FINAL FOUR 
SOBRE LA BOTZINA

Tot i la notable trajectòria a la primera ronda i al Top 16, el 
FC Barcelona no va poder classificar-se per a la seva quarta 
Final Four de l’Eurolliga consecutiva en caure eliminat davant 
l’Olympiacos als quarts de final. A la primera fase, el Barça 
va quedar enquadrat al grup de la mort amb rivals molt po-
tents com el Fenerbahçe, el Panathinaikos, l’Armani de Milà 
i el Bayern de Munic. Tot i la dificultat, l’equip blaugrana va 
aconseguir la primera plaça amb nou triomfs de deu possibles. 
L’inici del Top 16 no va ser bo per als homes de Xavi Pascual, 
que van perdre els tres primers partits fora de casa a les pistes 
de l’Alba de Berlín, del Maccabi de Tel Aviv i del Reial Madrid. 
Amb tot, el conjunt blaugrana es va refer de manera excel·lent i 
va guanyar els partits restants de la fase, encadenant vuit vic-
tòries consecutives. El Barça va acabar segon del seu grup, amb 
les mateixes victòries que el primer classificat, el Reial Madrid, 
però amb l’average desfavorable. El rival als quarts de final va 
ser l’Olympiacos. La sèrie va començar molt bé, amb una vic-
tòria clara dels barcelonistes al Palau per 73-57, però un triomf 
dels grecs en el segon partit (63-76) va ser clau per al desenllaç 
de l’eliminatòria. El tercer partit va ser molt igualat, i després 
de 40 minuts amb domini altern la victòria va ser per als grecs, 
tot i que Abrines va estar a punt de forçar la pròrroga sobre la 
botzina. El quart duel va ser molt semblant però va tenir un 
final encara més cruel, ja que un triple de Printezis al darrer 
segon va decidir el partit a favor dels grecs (71-68) i va deixar 
el Barça fora d’Europa.

JORNADA DATA PARTIT RESULTAT
1 17.10.14 FC BARCELONA - BAYERN MUNIC 83-81
2 23.10.14 EA7 EMPORIO ARMANI - FC BARCELONA 63-78
3 31.10.14 FC BARCELONA - PGE TUROW ZGORZELEC 86-67
4 06.11.14 FENERBAHÇE ULKER - FC BARCELONA 78-80
5 14.11.14 FC BARCELONA - PANATHINAIKOS 78-69
6 20.11.14 BAYERN MUNIC - FC BARCELONA 77-99
7 28.11.14 FC BARCELONA - EA7 EMPORIO ARMANI 84-80
8 05.12.14 PGE TUROW ZGORZELEC -  FC BARCELONA 65-104
9 11.12.14 FC BARCELONA - FENERBAHÇE ULKER 89-91
10 19.12.14 PANATHINAIKOS - FC BARCELONA 67-80
TOP 16 JORNADA 1 02.01.15 ALBA BERLÍN - FC BARCELONA 80-70
TOP 16 JORNADA 2 09.01.15 FC BARCELONA - PANATHINAIKOS 80-76
TOP 16 JORNADA 3 15.01.15 MACCABI DE TEL AVIV - FC BARCELONA 70-68
TOP 16 JORNADA 4 23.01.15 FC BARCELONA - ESTRELLA ROJA 92-77
TOP 16 JORNADA 5 30.01.15 FC BARCELONA – ZALGIRIS KAUNAS 89-72
TOP 16 JORNADA 6 05.02.15 R. MADRID - FC BARCELONA 97-73
TOP 16 JORNADA 7 12.02.15 FC BARCELONA - GALATASARAY 82-70
TOP 16 JORNADA 8 27.02.15 FC BARCELONA - ALBA BERLÍN 92-82
TOP 16 JORNADA 9 05.03.15 PANATHINAIKOS - FC BARCELONA 77-81
TOP 16 JORNADA 10 12.03.15 FC BARCELONA - MACCABI DE TEL AVIV 89-71
TOP 16 JORNADA 11 19.03.15 ESTRELLA ROJA - FC BARCELONA 73-77
TOP 16 JORNADA 12 25.03.15 ZALGIRIS KAUNAS - FC BARCELONA 72-83
TOP 16 JORNADA 13 02.04.15 FC BARCELONA - R.MADRID 85-80
TOP 16 JORNADA 14 10.04.15 GALATASARAY - FC BARCELONA 65-88
QUARTS DE FINAL. 
1R PARTIT 15.04.15 FC BARCELONA - OLYMPIACOS 73-57

QUARTS DE FINAL. 
2N PARTIT 17.04.15 FC BARCELONA -  OLYMPIACOS 63-76

QUARTS DE FINAL. 
3R PARTIT 21.04.15 OLYMPIACOS - FC BARCELONA 73-71

QUARTS DE FINAL. 
4T PARTIT 23.04.15 OLYMPIACOS - FC BARCELONA 71-68

LLIGA EUROPEA
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EL TÍTOL ES TORNA A 
ESCAPAR A LA FINAL

El Barça no es va poder revenjar de la derrota de la temporada 
2013/14 i el desenllaç d’aquesta competició va ser el mateix, 
ja que va perdre de manera ajustada a la final contra el Reial 
Madrid. Gran Canària va ser la seu del torneig i el València va 
ser el primer rival als quarts de final. El conjunt de Xavi Pascual 
es va mostrar molt inspirat en el llançament de 3 punts amb un 
espectacular 13/21 que va ser clau en la victòria per 85-80. A les 
semifinals, el Barça va vèncer l’Unicaja de Màlaga (87-79), que 
era el líder de la Lliga. Thomas, amb 13 punts, va ser el màxim 
anotador dels de Pascual en un partit molt igualat que es va 
decidir gràcies a un espectacular parcial d’11-0 favorable als 
blaugranes a pocs minuts per al final. Amb aquest triomf, el 
FC Barcelona jugava la seva sisena final consecutiva en aques-
ta competició. Tot i que a la primera part l’equip barcelonista 
va agafar un lleuger avantatge, un parcial de 0-6 a favor dels 
blancs abans del descans va retornar la igualtat al marcador 
(42-41). A la represa, l’equilibri va continuar sobre el parquet, 
però un mal final blaugrana al tercer quart va fer que el conjunt 
blanc agafés un avantatge de 7 punts (57-64). L’equip barcelo-
nista no va defallir i va igualar el partit a dos minuts del final 
(71-71), però una cistella de Sergio Rodríguez a set segons del 
final va ser clau en la victòria del Reial Madrid, que va acabar 
guanyant per 71-77, tot i el magnífic partit de Tomic, amb 25 
punts i 40 de valoració.

JORNADA DATA PARTIT RESULTAT
QUARTS DE FINAL 19.02.2015 FC BARCELONA – VALÈNCIA BASKET 85-80
SEMIFINALS 21.02.2015 FC BARCELONA – UNICAJA MÀLAGA 87-79
FINAL 22.02.2015 FC BARCELONA – REIAL MADRID 71-77

COPA DEL REI
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EL PRIMER QUART 
DECIDEIX LA SUPERCOPA

PROMOCIONANT EL BÀSQUET 
A LA XINA I A TAIWAN

El FC Barcelona no va poder guanyar el primer títol en joc de 
la temporada en caure davant el Reial Madrid a la final de la 
Supercopa Endesa. A les semifinals, el conjunt de Xavi Pascual 
va superar el Laboral Kutxa per un clar 66-95. Els amfitrions es 
van veure desbordats per un gran Barça que va fer una primera 
part espectacular (29-49), que va decidir el partit i que va tenir 
Abrines, Satoransky i Navarro com a principals armes ofensi-
ves. A la final, els blaugranes van anar a remolc des del primer 
quart. En aquests primers 10 minuts, el gran encert de Sergi 
Llull, autor de 15 punts, va fer que el conjunt blanc dominés 
per 29-14. Aquest desavantatge va ser clau en el desenllaç de 
la final. Tot i que el Barça es va situar a només 4 punts (40-36), 
una altra ratxa blanca al final del segon quart va fer que s’arri-
bés al descans amb un 46-36 desfavorable. A la represa, el guió 
del partit no va canviar, tot i els esforços blaugrana, i el Reial 
Madrid va acabar guanyant el títol en vèncer per 99-78.

L’equip de bàsquet va ser convidat per l’Euroleague a estar 
sis dies participant en una gira asiàtica que va resultar molt 
profitosa per a l’equip que dirigeix Xavi Pascual. El conjunt 
blaugrana va visitar Hangzhou i Taipei, amb les baixes de To-
mas Satoransky i Marcus Eriksson, i va disputar un partit a 
cada ciutat contra equips locals. El Barça va jugar el primer 
dels dos partits de la gira amb el Zhejiang Lions al pavelló de 
Hangzhou, on els blaugranes van derrotar l’equip local per 83-
94 amb Doellman i Lampe com a màxims anotadors. Abans 
de viatjar a Taipei, Nachbar, Abrines, Hezonja i Pascual van 
participar en el programa One Team de l’Eurolliga a la Univer-
sitat de Zhejiang, on van compartir activitats amb un grup de 
40 nens i nenes. El FC Barcelona va tancar la gira participant 
en un nou acte a la High School de Taipei i disputant un partit 
davant el Taiwan All Stars, una selecció de jugadors del país 
que va caure per 57-123 amb uns brillants Hezonja i Abrines, 
que van anotar 20 i 17 punts, respectivament.

SUPERCOPA ENDESA / GIRA ASIÀTICA
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JORNADA DATA PARTIT RESULTAT
SEMIFINAL 26.09.2014 LABORAL KUTXA – FC BARCELONA 66-95
FINAL 27.09.2014 REIAL MADRID – FC BARCELONA 99-78

JORNADA DATA PARTIT RESULTAT
1 07.10.2014 ZHEIJANG LIONS – FC BARCELONA 83-94
2 11.10.2014 SBL ALL STARS – FC BARCELONA 57-123



UN ALTRE TÍTOL EN 
UN GRAN PARTIT

El Barça va sumar la divuitena Lliga Catalana, la sisena con-
secutiva, en aquest torneig disputat a l’inici de la temporada 
i que va tenir lloc a la Seu d’Urgell. L’equip de Xavi Pascual va 
derrotar sense problemes La Bruixa d’Or Manresa a les semi-
finals en un partit que va tenir com a principal estilet ofensiu 
Doellman, amb 18 punts. La final contra el Morabanc Andorra 
va ser un homenatge al bàsquet, ja que ambdós equips van 
oferir un gran espectacle anotador. El conjunt andorrà va tenir 
un gran encert des del triple i el partit no es va decidir fins al 
darrer quart, que va començar amb un ajustat 77-76 favorable 
al Barça. L’equip blaugrana va trencar el partit i de l’empat a 85 
es va passar al 94-85 en un tancar i obrir d’ulls, amb una gran 
actuació de Tomic (MVP) i Navarro. El 104-93 final va reflectir 
l’excel·lent joc exhibit en un matx en què Doellman va ser el 
màxim encistellador amb 27 punts.

LLIGA CATALANA
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JORNADA DATA PARTIT RESULTAT
SEMIFINAL 01.10.2014 FC BARCELONA - LA BRUIXA D’OR MANRESA 82-66
FINAL 02.10.2014 FC BARCELONA – MORABANC ANDORRA 104-93



CLASSIFICACIÓ FINAL

BARÇA B

JÚNIOR

CADET A

El segon equip del FC Barcelona va assolir la permanència a 
l’Adecco Plata en les darreres setmanes de la competició. La 
classificació final va ser correcta, atès que el Club tenia el pro-
pòsit de donar cabuda a molts jugadors joves, molts en edat 
júnior. Els objectius marcats a principi de temporada d’aug-
mentar la competitivitat i el creixement dels jugadors es van 
complir amb escreix. L’equip va ser fort i regular en els partits 
disputats al seu pavelló, malgrat que va pecar d’inexperiència 
en els compromisos lluny de la Ciutat Esportiva.

El fet que un gruix important de jugadors júniors fos el que no-
drís bàsicament el segon equip va provocar que els jugadors de 
primer any fessin un pas endavant en la seva progressió. El do-
mini de l’equip en el Campionat de Catalunya durant tot l’any 
va ser evident amb només tres derrotes en 28 partits, però a 
la fase final de la competició, el conjunt blaugrana va obtenir 
el tercer lloc. Aquesta posició va fer que els encreuaments al 
Campionat d’Espanya fossin contra rivals potents com l’Unica-
ja i el Reial Madrid, als quals no van poder derrotar.

Gran temporada la del Cadet A, amb un domini total a Catalu-
nya en les dues fases de la competició i a la Final a Quatre del 
Campionat de Catalunya, on es va proclamar campió derrotant 
el Cornellà a les semifinals i el Joventut a la final. Al Campionat 
d’Espanya, el Cadet A va derrotar equips de molta entitat com 
el Canterbury o l’Unicaja i va arribar a la final de la competició. 
Amb tot, l’equip blaugrana no va poder adjudicar-se el títol en 
perdre davant un Reial Madrid que estava imbatut.

POSICIÓ NOM I COGNOM
BASE Stefan Peno, Pol Figueras, Roger Renau
ESCORTA --
ALER Màxim Esteban, Eric Vila, Hugo Bartolomé, Aleix Font, Nedim Dedovic
ALER PIVOT Álex Mazaira
PIVOT Ramon Vilà, Atoumane Diagné, Jaume Sorolla
ENTRENADOR Joan Braulio

POSICIÓ NOM I COGNOM
BASE Raimon Carrasco
ESCORTA Carlos Rubira, Andrija Marjanovic
ALER Ivan Campoy, Víctor Fernández, Adrià Arqué
ALER PIVOT Sergi Martínez, Brian Amabilino, Adrià Amabilino
PIVOT Marcel Ramon, Mamadou Diop
ENTRENADOR Marc Calderón

POSICIÓ NOM I COGNOM
BASE Ludde Hakanson, Stefan Peno, Néstor Zamora
ESCORTA Xavi Moix
ALER Adnan Omeragic, Nedim Dedovic
ALER PIVOT Emir Sulejmanovic
PIVOT Milovan Draskovic, Papa Abdoulaye Mbaye, David Martínez
ENTRENADOR Aleix Duran

BÀSQUET FORMATIU

CLASSIFICACIÓ FINAL

CLASSIFICACIÓ FINAL

CLASSIFICACIÓ FINAL

CAMPIÓ A LA PRIMERA I LA SEGONA FASE DE LA PREFERENT 
A CATALANA, TERCER LLOC DEL CAMPIONAT DE CATALUNYA, 
ELIMINAT A VUITENS DE FINAL EN EL CAMPIONAT D’ESPANYA 
FINALISTA DEL TORNEIG DE L’HOSPITALET

CAMPIÓ A LA PRIMERA I LA SEGONA FASE DE LA PREFERENT A
CATALANA, CAMPIONS DE CATALUNYA 
SUBCAMPIONS D’ESPANYA
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CADET B

INFANTIL A

INFANTIL B

El Cadet de primer any va jugar les dues fases de la competi-
ció a Preferent B. A la primera fase, tot i guanyar-se l’ascens a 
la Preferent A en quedar campió de grup, no va poder pujar 
per culpa de la normativa que impedeix que dos equips de la 
mateixa entitat competeixin a la mateixa categoria. A la se-
gona fase de la Preferent B va quedar segon i va guanyar les 
fases per mantenir la categoria la pròxima temporada. En altres 
torneigs disputats es van obtenir bons resultats, malgrat jugar 
contra equips formats per jugadors de segon any.

El conjunt barcelonista va demostrar el seu talent i es va mos-
trar ambiciós en totes les competicions que va jugar. L’Infantil A 
es va proclamar campió de Catalunya per quarta vegada con-
secutiva i aquest cop ho va aconseguir sense perdre cap partit. 
Els nois de Rubén Muñoz van derrotar el Joventut a les semi-
finals i l’UBSA Sant Adrià a la final. Al Campionat d’Espanya, 
l’equip barcelonista va caure a les semifinals davant el Reial 
Madrid i van assolir el tercer lloc derrotant l’Estudiantes. A la 
Minicopa, l’Unicaja va ser el botxí a les semifinals.

Els nois de la generació del 2002 van viure la seva primera tem-
porada al Club barcelonista i la van resoldre amb un excel·lent, 
tot i jugar tot l’any contra equips amb jugadors nascuts el 2001. 
A la primera fase de nivell A-1, es van guanyar a la pista poder 
jugar amb els vuit millors equips de la generació infantil, però, 
com en el cas del Cadet B, la normativa no els va permetre 
participar en una categoria superior. Van jugar la segona fase a 
l’A-2, en què l’equip va ser campió de Catalunya i va derrotar a 
la final l’Esparreguera.

POSICIÓ NOM I COGNOM
BASE Toni Liria, Sergi Estany
ESCORTA Pol Brualla, Adrià Rodríguez, Mauro Abad
ALER Isaac Mayo, Sergio Quintana
ALER PIVOT Borja Fernández, Marc Valderrama, Guillem Fàbregas
PIVOT Sergi Salvador
ENTRENADOR Rubén Muñoz

POSICIÓ NOM I COGNOM
BASE Nil Roig, Bernat Parés, Víctor De Haro
ESCORTA Quim Benavent
ALER David Valera, Luis Blanco, Pol Mulió, Gerard Soldevila
ALER PIVOT Max Poveda
PIVOT Pol Parra, Josep Alessandro, Víctor Lucas
ENTRENADOR Xavier Mas Solé

POSICIÓ NOM I COGNOM
BASE Pavle Titic, Héctor Aza
ESCORTA Isaac Garcia
ALER Álex Esteban, Miquel Puig, David Corella, Eric Fernández
ALER PIVOT Nicolau Matarrodona
PIVOT David Font, Álex Ruf, Joan Sorolla, Nikola Zizic
ENTRENADOR Xavier Pardina Molina

CLASSIFICACIÓ FINAL

CLASSIFICACIÓ FINAL

CLASSIFICACIÓ FINAL

TERCERA POSICIÓ AL CAMPIONAT D’ESPANYA, 
CAMPIÓ DE CATALUNYA
SEMIFINALISTA DE LA MINICOPA ACB

CAMPIÓ A LA PRIMERA FASE DE LA PEFERENT B, I SEGONA 
POSICIÓ A LA SEGONA FASE DE LA PREFERENT B

CAMPIONS DE CATALUNYA DE LA SEGONA FASE A-2
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1

19

3

22

8

27

Xavi Pascual

Entrenador ajudant
Toni Rubiella

Tercer entrenador
Oliver Roy

Delegat equip
Javier Gutiérrez

Metge
Josep Antoni Gutiérrez

Fisioterapeutes
Sebastià Salas i Adrià Vilà

Entrenador de porters
Roger Font

‘Scouting’
Jordi Rosell

Material
Pablo Lescay

Entrenador

ALTES
Gudjón Valur SIGURDSSON VFL Gummersbach
Wael JALLOUZ THW Kiel

BAIXES 
Arpad STERBIK RK Vardar
Mickaël ROBIN Cesson Rennes MHB
JUANÍN García Naturhouse La Rioja
Martin STRANOVSKY HC Erlangen

Secretari tècnic
Xavier Pascual

Gerent
Xavier O’Callaghan

GONZALO  
Pérez de Vargas

Porter
10.01.91
Toledo

Gudjón Valur 
SIGURDSSON

Extrem
08.08.79
Reykjavík 
(Islàndia)

Jesper  
NODDESBO

Pivot
23.10.80
Herning 

(Dinamarca)

Siarhei  
RUTENKA

Lateral
29.08.81
Minsk 

(Bielorússia)

Víctor  
TOMÁS
Extrem
15.02.85

Barcelona

VIRAN  
Morros
Lateral
18.12.83

Barcelona

HANDBOL

FC BARCELONA
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33

10

37

12

77

181311

42

Raúl  
ENTRERRÍOS

Central
12.02.81 
Gijón

Nikola  
KARABATIC

Central
11.04.84

Nis 
(Sèrbia)

Cedric  
SORHAINDO

Pivot
07.06.84
Trinité 

(Martinica)

Joan  
SAUBICH
Extrem
11.07.89

Sarrià de Ter 
(Girona)

Daniel  
SARIC
Porter
27.06.77
Doboj 

(Bòsnia i Hercegovina)

Kiril  
LAZAROV

Lateral
10.05.80

Sveti Nikole 
(Macedònia)

Eduardo  
GURBINDO

Lateral
08.11.87

Pamplona

Aitor  
ARIÑO
Extrem
10.05.92
Penarth 

(Regne Unit) 

Daniel  
SARMIENTO

Central
25.08.83

Las Palmas 
de Gran Canària

Wael  
JALLOUZ
Lateral
03.05.91

Grombalia 
(Tunísia)

LLIGA ASOBAL
SUPERCOPA 

ASOBAL
SUPERCOPA 

DE CATALUNYA SUPERGLOBECOPA ASOBALCOPA DEL REILLIGA DE CAMPIONS
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LLIGA ASOBAL

UNA LLIGA DE RÈCORDS

L’equip blaugrana es va proclamar campió de la Lliga Asobal 
per cinquena vegada consecutiva, la 22a de la història de la 
secció, amb un domini aclaparador, ja que va guanyar els 30 
partits disputats. Els homes de Xavi Pascual, que ja van vèn-
cer en tots els partits de la Lliga de la temporada 2013/14, 
acumulen 61 victòries seguides a la competició. 

La superioritat dels barcelonistes durant tota la temporada 
va quedar reflectida en el fet que els jugadors de Xavi Pascual 
van resoldre 24 partits dels 30 disputats amb triomfs de deu 
o més gols d’avantatge. A manca de cinc partits per a la fi 
del campionat, el Barça va conquerir el títol matemàticament 
amb una contundent victòria davant el MMT Seguros Zamo-
ra a domicili per 19-45. 

El conjunt barcelonista també va batre el rècord golejador, 
amb un total de 1.187 dianes, i va superar els 1.146 gols marcats 
la temporada 2013/14. La millor marca ofensiva del Club a la 
història de la Lliga Asobal es va produir a la jornada 21, en què 
el Barça va guanyar per 51-29 el Port Sagunt. Individualment, 
tres jugadors blaugrana van anotar més de 100 gols: Sigurds-
son, amb 135, Lazarov, amb 120, i Rutenka, amb 107, van ser els 
màxims golejadors barcelonistes. El Barça també va dominar 
la competició en l’aspecte defensiu, amb només 783 dianes en-
caixades, sent la diferència de gols dels de 404 a favor.

JORNADA DATA PARTIT RESULTAT
1 03.09.14 FC BARCELONA - BM ARAGÓ 42-25
2 16.09.14 HELVETIA ANAITASUNA - FC BARCELONA 30-43
3 20.09.14 FC BARCELONA - PUENTE GENIL 31-16
4 24.09.14 FRIGORÍFICOS MORRAZO CANGAS - FC BARCELONA 28-35
5 01.10.14 FC BARCELONA – CIUDAD ENCANTADA 42-22
6 08.10.14 FERTIBERIA PUERTO SAGUNTO – FC BARCELONA 27-45
7 15.10.14 FC BARCELONA - BADA BM OSCA 42-29
8 26.10.14 BM SERVIGROUP BENIDORM - FC BARCELONA 25-28
9 08.11.14 NATURHOUSE LA RIOJA - FC BARCELONA 23-34
10 11.11.14 FC BARCELONA - MMT SEGUROS ZAMORA 38-25
11 19.11.14 BM VILLA DE ARANDA - FC BARCELONA 27-32
12 26.11.14 FC BARCELONA - JUANFERSA GRUPO FEGAR 40-25
13 02.12.14 QUABIT GM GUADALAJARA - FC BARCELONA 31-41
14 09.12.14 FC BARCELONA - FRAIKIN BM GRANOLLERS 43-28
15 13.12.14 ABANCA ADEMAR LLEÓ - FC BARCELONA 37-43
16 07.02.15 BM ARAGÓ - FC BARCELONA 27-35
17 10.02.15 FC BARCELONA - HELVETIA ANAITASUNA 35-25
18 17.02.15 ÁNGEL XIMÉNEZ-PUENTE GENIL - FC BARCELONA 19-39
19 28.02.15 FC BARCELONA - FRIGORÍFICOS MORRAZO CANGAS 43-22
20 07.03.15 CIUDAD ENCANTADA - FC BARCELONA 27-39
21 10.03.15 FC BARCELONA - FERTIBERIA PUERTO SAGUNTO 51-29
22 24.03.15 BADA BM OSCA – FC BARCELONA 22-43
23 28.03.15 FC BARCELONA - BM SERVIGROUP BENIDORM 41-25
24 04.04.15 FC BARCELONA - NATURHOUSE LA RIOJA 38-28
25 11.04.15 MMT SEGUROS ZAMORA - FC BARCELONA 19-45
26 21.04.15 FC BARCELONA - BM VILLA DE ARANDA 46-30
27 25.04.15 JUANFERSA GRUPO FEGAR - FC BARCELONA 24-34
28 08.05.15 FC BARCELONA - QUABIT BM GUADALAJARA 45-30
29 16.05.15 FRAIKIN BM GRANOLLERS - FC BARCELONA 29-34
30 23.05.15 FC BARCELONA - ABANCA ADEMAR LLEÓ 40-29
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REIS D’EUROPA!

El FC Barcelona es va proclamar campió d’Europa per novena 
vegada després de protagonitzar una brillant trajectòria a la 
Lliga de Campions culminada amb el triomf a la Final Four de 
Colònia. A la primera fase de la competició l’equip barcelonista 
va acabar en primera posició amb un balanç de vuit victòries, 
un empat i només una derrota. 

El rival dels vuitens de final va ser l’Aalborg, un vell conegut 
de l’any anterior. El Barça es va desfer dels danesos sense pi-
etat amb una victòria a domicili per 11-31 que es va convertir 
en la segona millor defensa del conjunt català en competició 
europea. Els de Pascual també van guanyar el tràmit de la tor-
nada (29-22) i es van classificar per als quarts, en què esperava 
el Zagreb. Els croats tampoc van ser un problema per al Barça, 
que va guanyar a l’anada per 23-25 i va sumar un nou triomf 
aclaparador al Palau (43-21). Un any més els blaugranes es clas-
sificaven per a la Final a Quatre de Colònia. El rival a les semifi-
nals va ser el Kielce, que va ser un os dur de rosegar. 

Els polonesos van anar sempre a remolc, però a pocs minuts 
per al final van igualar l’enfrontament a 25. Llavors va aparèixer 
la figura de Saric, que, amb les seves aturades, va permetre que 
el Barça acabés guanyant per 33 a 28 en un partit que va tenir 
com a màxim golejador Karabatic, amb vuit dianes. A la final 
contra el Veszprém el gran treball defensiu va ser clau en el tri-
omf blaugrana. Els homes de Pascual guanyaven al descans per 

14-10, però després de la represa els hongaresos es van acostar 
a dos gols (19-17). Una diana de Sigurdsson, autor de sis gols i 
màxim golejador del seu equip juntament amb Karabatic, va 
trencar una ratxa de cinc minuts sense marcar i va donar tran-
quil·litat al Barça, que va ampliar l’avantatge fins al 28-23 final.

LLIGA DE CAMPIONS

JORNADA DATA PARTIT RESULTAT
1 28.09.14 ALINGSAS HK - FC BARCELONA 28-38
2 05.10.14 FC BARCELONA - ORLEN WISLA PLOCK 30-25
3 12.10.14 FC BARCELONA - BESIKTAS ISTANBUL 35-25
4 19.10.14 KIF KOLDING - FC BARCELONA 27-27
5 15.11.14 SG FLENSBURG-HANDEWITT - FC BARCELONA 33-37
6 23.11.14 FC BARCELONA - SG  FLENSBURG-HANDEWITT 36-27
7 29.11.14 FC BARCELONA - ALINGSAS HK 42-29
8 06.12.14 ORLEN WISLA PLOCK - FC BARCELONA 34-31
9 15.02.15 FC BARCELONA - KIF KOLDING 33-27
10 21.02.15 BESIKTAS ISTANBUL - FC BARCELONA 25-29
VUITENS DE FINAL 
ANADA 15.03.15 AALBORG - FC BARCELONA 11-31

VUITENS DE FINAL 
TORNADA 22.03.15 FC BARCELONA - AALBORG 29-22

QUARTS DE FINAL 
ANADA 09.04.15 RK ZAGREB - FC BARCELONA 23-25

QUARTS DE FINAL 
TORNADA 18.04.15 FC BARCELONA - RK ZAGREB 43-21

SEMIFINALS 30.05.15 FC BARCELONA - KS TARGI VIVE KIELCE 33-28
FINAL 31.05.15 FC BARCELONA - MBK VESZPRÉM 28-23
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L’ÚLTIM TÍTOL D’UNA 
TEMPORADA PERFECTA

El FC Barcelona va guanyar la Copa del Rei per dinovena vega-
da a la seva història després de derrotar el Fraikin Granollers a 
la final. Amb aquest guardó, el conjunt barcelonista va assolir el 
setè títol dels set disputats, i va igualar la fita aconseguida pel 
Dream Team de Valero Rivera de la temporada 1999/2000. Als 
vuitens de final, disputats a partit únic, el Barça va derrotar a 
domicili el Port Sagunt (31-45). 

Als quarts de final, davant el Naturhouse La Rioja, l’equip de 
Pascual va deixar sentenciada l’eliminatòria a l’anada (39-28) i la 
va rematar a la tornada (29-35). Amb aquest doble triomf, el FC 
Barcelona arribava a la Final a Quatre de Gijón. El Puente Genil 
va ser el rival a les semifinals, en què els blaugranes van arribar 
al descans guanyant només per tres gols (15-12). No va ser fins a 
la segona meitat que, amb un parcial favorable de 7-1, el Barça 
va trencar el matx i va acabar guanyant per un clar 34-23. 

La final contra el Granollers va ser molt emocionant. L’equip 
blaugrana va arribar a estar contra les cordes a la segona mei-
tat, en què anava perdent per 15-18, però es va refer i amb 
un parcial de 4-0 va capgirar el marcador. La gran actuació de 
Pérez de Vargas sota els pals va permetre que s’arribés al tram 
final tres gols per davant (26-23). L’equip barcelonista va saber 
administrar aquest avantatge fins al 27-26 final.

JORNADA DATA PARTIT RESULTAT
VUITENS DE FINAL 04.11.14 BM PORT SAGUNT - FC BARCELONA 31-45
QUARTS DE FINAL 
ANADA 04.02.15 FC BARCELONA -  NATURHOUSE LA RIOJA 39-28

QUARTS DE FINAL 
TORNADA 01.04.15 NATURHOUSE LA RIOJA - FC BARCELONA 29-35

SEMIFINALS 06.06.15 FC BARCELONA - ÁNGEL XIMÉNEZ PUENTE GENIL 34-23
FINAL 07.06.15 FC BARCELONA – FRAIKIN BM GRANOLLERS 27-26

COPA DEL REI
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CAMPIONS DEL MÓN PER 
SEGON ANY CONSECUTIU!

L’equip d’handbol va revalidar brillantment la Super Globe, el 
Campionat del Món de Clubs, aconseguit la temporada pas-
sada. A la primera fase de la competició l’equip de Xavi Pas-
cual va derrotar sense problemes l’Al-Sadd qatarià, el Sydney 
University HC australià i l’Espérance Esportive tunisià. A les 
semifinals, el FC Barcelona es va enfrontar a l’El Jaish. El con-
junt qatarià va oposar resistència sobretot a la primera part, 
en què va arribar a manar per dos gols (8-10). 

A partir de llavors, el Barça va prémer l’accelerador i, gràcies 
a l’efectivitat de Lazarov i a les aturades de Pérez de Vargas, 
va arribar al descans amb un 19-14 favorable. A la segona part 
aquest avantatge va anar augmentant de mica en mica fins 
al 39-29 final. La final del torneig va ser contra el conjunt local 
de l’Al Sadd, que va derrotar contra pronòstic el Flensburg, el 
campió d’Europa de la temporada 2013/14. La primera part 

JORNADA DATA PARTIT RESULTAT
1 07.09.14 FC BARCELONA - AL-SADD 34-25
2 08.09.14 SYDNEY UNIVERSITY - FC BARCELONA 18-34
3 09.09.14 FC BARCELONA - ESPÉRANCE SPORTIVE 37-23
SEMIFINAL 11.09.14 FC BARCELONA - EL JAISH 39-29
FINAL 12.09.14 AL-SADD - FC BARCELONA 26-34

SUPER GLOBE

va ser molt anivellada i va acabar amb un petit avantatge 
barcelonista de dos gols (14-16). A la segona meitat, un parcial 
favorable d’1-5 amb un home menys va situar el marcador en 
un determinant 18-23. La defensa blaugrana va funcionar a la 
perfecció i el conjunt de Pascual va demostrar la seva supe-
rioritat guanyant per un clar 26-34.
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LA DESENA

El FC Barcelona va reeditar a Lleó el títol aconseguit la tem-
porada passada a Barcelona i va guanyar la Copa Asobal per 
quart any consecutiu. A les semifinals, l’equip de Xavi Pas-
cual va superar còmodament el Naturhouse la Rioja per 35-25. 
Després d’uns primers minuts igualats, el Barça va palesar la 
seva superioritat al tram final de la primera part, en què els 
blaugranes van estar molt sòlids en defensa i encertats en 
atac, i amb un parcial de 9 a 3 favorable van arribar al descans 
amb un 19-12, resultat que gairebé sentenciava el pas a la 
final. A la segona part es va mantenir aquest avantatge, i fins 
i tot es va ampliar fins al 35-25 final. 

La victòria a la final contra el BM Granollers va ser més treba-
llada del que va indicar el resultat final. La primera part va ser 
molt anivellada i només als instants finals el conjunt de Xavi 
Pascual va assolir un avantatge de quatre gols (17-13). El matx va 
continuar molt igualat fins a l’equador de la segona part (27-23), 
però llavors el Barça va prémer l’accelerador i amb un parcial fa-
vorable de 7-0 va sentenciar el torneig. El partit va acabar amb 
un clar 37-26, que va suposar la desena Copa Asobal al palmarès 
barcelonista. Karabatic va ser nomenat jugador més valuós.

JORNADA DATA PARTIT RESULTAT
SEMIFINALS 20.12.14 FC BARCELONA - NATURHOUSE LA RIOJA 35-25
FINAL 21.12.14 FC BARCELONA - FRAIKIN BM GRANOLLERS 37-26

COPA ASOBAL
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CAMPIONS EN UNA FINAL 
MOLT AJUSTADA

EL PRIMER TÍTOL DE LA 
TEMPORADA

En una final molt emocionant, el FC Barcelona va guanyar la dis-
setena Supercopa Asobal de la història de la secció en derrotar el 
Fraikin Granollers per 32-28. La final, jugada al Tarraco Arena Pla-
za, va començar amb domini vallesà als primers minuts gràcies a 
l’encert de Pejanovic sota els pals. No va ser fins als minuts finals 
de la primera part que el Barça va aconseguir igualar el partit grà-
cies als gols de Lazarov i, després d’uns molt bons minuts finals, 
es va arribar al descans amb un empat a 14. 

A la represa, els blaugranes van sortir molt concentrats en de-
fensa i van aconseguir posar les primeres diferències, i es va arribar 
al 18 a 15 al minut 35. El Granollers no va defallir i es va posar a un 
gol (22-21), però l’encert de Sigurdsson i Lazarov va fer que el Barça 
tornés a ampliar les diferències per situar-se, faltant deu minuts, 
quatre gols per davant (27-23). Als últims cinc minuts el conjunt 
de Xavi Pascual va mantenir la distància per acabar imposant-se 
per 32 a 28. Sigurdsson, amb vuit dianes, i Rutenka i Víctor Tomás, 
amb sis, van ser els màxims golejadors barcelonistes.

El primer equip d’handbol va iniciar la temporada 2014/15 
amb un clar triomf a la Supercopa de Catalunya. A les semifi-
nals el Barça va demostrar la seva superioritat davant el BM 
La Roca en guanyar-lo per 27-45 en un partit en què l’encert 
ofensiu de Víctor Tomás, Rutenka i Ariño i les aturades de 
Gonzalo i Saric van decidir aviat el marcador. La final del tor-
neig es va jugar al Pavelló Juan Carlos Navarro de Sant Feliu 
de Llobregat contra el Granollers. 

A la primera part els blaugranes es van trobar un rival que no 
va abaixar els braços en cap moment, i no va ser fins al minut 
15 que els gols de Rutenka i Sigurdsson van permetre al Barça 
agafar un avantatge de cinc gols. Una petita reacció vallesana va 
suposar arribar al descans amb el 15-12 al marcador. A la represa, 
el conjunt de Xavi Pascual va prémer l’accelerador i en només 
deu minuts ja dominava per set gols de diferència (25-18). El Gra-
nollers ja no va poder reaccionar i el partit va acabar amb un clar 
37-22 que suposava el primer guardó de la temporada.

JORNADA DATA PARTIT RESULTAT
FINAL 31.08.14 FC BARCELONA - FRAIKIN BM GRANOLLERS 32-28

JORNADA DATA PARTIT RESULTAT
SEMIFINAL 22.08.14 BM LA ROCA - FC BARCELONA 27-45
FINAL 23.08.14 FC BARCELONA -  FRAIKIN BM GRANOLLERS 37-22

SUPERCOPA ASOBAL / SUPERCOPA CATALUNYA
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BARÇA B

JUVENIL

CADET A

Després de tres temporades assolint el títol, el filial blaugra-
na, amb 11 jugadors nous, va acabar a la tercera posició a la 
Lliga, amb una evolució notable. L’equip va anar clarament en 
progressió ascendent, amb una segona volta de la competició 
diametralment oposada a la primera. El balanç a la competició 
va ser de 21 partits guanyats, dos d’empatats i set de perduts. 
A la Copa del Rei, després de superar el Torrelavega i el Cangas, 
equip Asobal, el Barça B va caure als vuitens davant l’Ademar 
de Lleó per 31 a 36 a la pròrroga.

El millor equip de la base d’aquesta temporada 2014/15, el Ju-
venil blaugrana, va revalidar els títols de Campionat de Cata-
lunya i Campionat d’Espanya aconseguits el curs anterior. A la 
final del Campionat d’Espanya, l’equip barcelonista va superar 
a Zumaia l’equip local, l’Aiadek Pulpo, per 41 a 36, en un partit 
que va aplegar més de 1.500 persones. Al Campionat de Catalu-
nya, el conjunt barcelonista va superar el Sant Martí Adrianenc 
a semifinals per 33 a 21 i el BM Granollers a la final per 36 a 27. 

Els cadets de segon any van finalitzar subcampions de Ca-
talunya. A la Final a Quatre de la competició, disputada a la 
Roca, van superar a semifinals l’equip local per 24 a 33, però 
van perdre a la final davant el BM Granollers per 38 a 24. A la 
fase sector del Campionat d’Espanya, els cadets blaugrana van 
tenir un torneig complicat i només la diferència de gols amb els 
partits davant el Cajasur va impossibilitar l’accés a la fase final 
del Campionat d’Espanya. 

POSICIÓ NOM I COGNOM
PORTER Gerard Robles, Gerard Esparza, Guillem Pérez
CENTRAL Pau Oliveras, Marc López
LATERAL Ivan Cerezo, Miquel Àngel Grau, Daniel Dujshebaev, Aleix Gómez, Oriol Prat, Rafa Sánchez
EXTREM Edgar Sans, Pau Rodríguez, Matias Galan, Martí Villòria
PIVOT Adrià León, Pau Martínez
ENTRENADOR Lorenzo Rueda

POSICIÓ NOM I COGNOM
PORTER Enric González, Yago Morenilla, Raúl Giménez
CENTRAL Óscar Mainar, Jordi Sancho
LATERAL Aniol Picola, David Heredia, Mamadou Lamine, Eduardo Calle
EXTREM Pau Abad, Alex Pascual, Roger Manzano, Sergi Alà
PIVOT Guillem Correro, Xavier Bogas, Pau Samper
ENTRENADOR Jordi Giralt

POSICIÓ NOM I COGNOM
PORTER Xoan Manuel Ledo, Ignasi Admella, Francisco Revuelta
CENTRAL Borja Lancina, Francisco Javier Castro
LATERAL Daniel Dujshebaev, Florian Baugmgärtner, Alejandro Márquez, Joan Amigó
EXTREM Alberto Miralles, Víctor Saez, Josep Folqués, Aleix Gómez
PIVOT Jose Oliver, Oriol Rey, Víctor Tremps, Ruben Cabello
ENTRENADOR Toni Gerona
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CADET B

INFANTIL

L’equip de primer any de la categoria del FC Barcelona compe-
tia al mateix nivell que els seus companys de segon any i va 
finalitzar en un meritori setè lloc a la Lliga, que donava accés a 
la fase final del  Campionat de Catalunya, lluitant contra rivals 
un any més grans que ells. D’altra banda, els nois de Rubén 
Piñol van participar també  a la Minicopa, disputada a Gijón, on 
van finalitzar en quart lloc en perdre davant el BM Granollers 
per 25 a 18 la final de consolació. 

Els més petits del planter de l’handbol barcelonista iniciaven 
el seu camí per primer any vestint la samarreta blaugrana. Els 
infantils van assolir el segon lloc a la Lliga regular, fet que els 
classificava per a la Final a Quatre del Campionat de Catalunya. 
A les semifinals, l’equip d’Àlex Barbeito va caure per 29-30 da-
vant la Roca. A més, l’Infantil va disputar el Campionat d’Espa-
nya, on la matemàtica no els va ajudar i un triple empat els va 
deixar fora de la lluita per les medalles. 

POSICIÓ NOM I COGNOM
PORTER Àlex Negra, Àlex Mas, Mariano Cuenca

1a LÍNIA Dídac Durán, Lluc Borràs, Pau Pérez, Joan David Chamorro, Adam Llorente, Oriol Valls, Maxim-Martí 
Bachkarou, Pablo Ruiz De La Hermosa

2a LÍNIA Nil Montserrat, Yusupha Kejera, Joel Campos, Daniel Fernández
PIVOT Robert Rosell, Gerard Torres
ENTRENADOR Àlex Barbeito

POSICIÓ NOM I COGNOM
PORTER Aleix Climent, Guillem Mampel, Xavi Gesa
1a LÍNIA Arnau Serra, Alex Meinhardt, Joan Roc Saball, Pablo Vela, Theo Laverne
CENTRAL --
LATERAL Joan Solé, David Roca, Santiago Novillo
EXTREM Alex Rubiño, Jan Flores, Marc Rovira, Víctor Vilanova
PIVOT Cristian López, Izan Alonso
ENTRENADOR Rubén Piñol 
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31 4 5

Ricard Muñoz

Entrenador ajudant
Eduard Castro

Preparador físic
Erik Roqueta

Doctor
Xavier Valle

Fisioterapeuta
Vicenç Rizo

Delegat
Jordi Martínez

Encarregat material
Albert Roig

Entrenador de porters
Carles Folguera

Delegat pista
Toni Coy

Secretari tècnic
Ricard Muñoz

Gerent
Xavier O’Callaghan

Entrenador

HOQUEI PATINS

FC BARCELONA

Marc 
 GUAL
Mig

13.12.80
Sant Sadurní d’Anoia 

(Barcelona)

Aitor 
 EGURROLA

Porter
24.06.80
Barcelona

Matías  
PASCUAL
Defensa
12.07.89
San Juan 

(Argentina)

Raül  
MARÍN

Davanter
15.10.86

Reus 
(Tarragona)

Plantilla Temporada 2014/15
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SUPERCOPA  
D’ESPANYA

COPA 
INTERCONTINENTAL

LLIGA
EUROPEA

OK LLIGA

Pablo  
ÁLVAREZ
Davanter
30.09.86
San Juan 

(Argentina)

Marc  
TORRA

Davanter
15.09.84
Tordera 

(Barcelona)

Sergi  
FERNÁNDEZ

Porter
25.02.85
Calvià 

(Palma de Mallorca)

REINALDO  
García

Defensa
15.01.83
San Juan 

(Argentina)

Sergi  
PANADERO

Mig
26.04.82

Vic 
(Barcelona)

Xavier  
BARROSO

Mig
14.11.92

Caldes de Montbui 
(Barcelona)
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OK LLIGA

LA MILLOR LLIGA 
DE LA HISTÒRIA

El FC Barcelona es va proclamar campió de l’OK Lliga per se-
gona vegada consecutiva establint un nou rècord a la màxima 
competició estatal: 85 punts dels 90 possibles. El Barça va 
mostrar un domini aclaparador i va assolir per primera ve-
gada 28 victòries a l’OK Lliga, amb només un empat, a la pri-
mera volta a la pista del Liceo, i una única derrota, a Voltregà. 
Després de la desfeta a Sant Hipòlit, el Barça va vèncer en els 
últims 11 partits que faltaven per finalitzar la Lliga. 

El partit clau per revalidar el títol va ser el disputat al Palau 
contra el Liceo, a quatre jornades per al final. Els blaugranes 
arribaven líders amb 73 punts, i els gallecs els seguien la pista 
amb 68. Els barcelonistes no van desaprofitar l’oportunitat 
per sentenciar la Lliga i es van desfer del seu rival per 7-4 
en un partit en el qual va brillar Pablo Álvarez, autor de cinc 
dianes. L’argentí va ser clau per desnivellar un marcador que 
havia arribat igualat al descans (3-3) amb dos gols després de 
la represa (5-3). Poc després, Bargalló va retallar diferències 
per a un Liceo que no es rendia, però Marc Torra va allunyar 
els fantasmes i va anotar dos gols per establir el 7-4 definitiu. 

Amb aquest triomf, el Barça només necessitava sumar un 
punt per aconseguir el campionat. El Liceo va perdre a la se-
güent jornada contra el Reus i els blaugranes es van procla-
mar campions abans de jugar el seu partit a Vic, que van gua-
nyar per 1-3. Era la 26a Lliga a la història de la secció.

JORNADA DATA PARTIT RESULTAT
1 24.09.14 MORITZ CE VENDRELL - FC BARCELONA 2-9
2 30.09.14 FC BARCELONA - CP CALAFELL TOT L’ANY 9-2
3 04.10.14 CP VILAFRANCA CAPITAL DEL VI - FC BARCELONA 1-3
4 07.10.14 FC BARCELONA - CP VOLTREGÀ 6-2
5 14.10.14 MANLLEU - FC BARCELONA 0-3
6 24.10.14 FC BARCELONA - TORDERA 9-0
7 28.10.14 ICG SOFTWARE LLEIDA - FC BARCELONA 2-7
8 08.11.14 FC BARCELONA - ENRILE PAS ALCOI 5-2
9 15.11.14 MONBUS IGUALADA HC - FC BARCELONA 3-5
10 18.11.14 FC BARCELONA - HOCKEY GLOBAL PATÍN CERCEDA 13-1
11 30.11.14 FC BARCELONA - REUS DEPORTIU 5-1
12 06.12.14 HC COINASA LICEO - FC BARCELONA 3-3
13 16.12.14 FC BARCELONA - CLUB PATÍ VIC 2-1
14 21.12.14 CE NOIA FREIXENET - FC BARCELONA 3-7
15 03.01.15 FC BARCELONA - CH MATARÓ 4-1
16 10.01.15 FC BARCELONA - MORITZ CE VENDRELL 5-1
17 13.01.15 CP CALAFELL TOT L’ANY - FC BARCELONA 0-8
18 24.01.15 FC BARCELONA - CP VILAFRANCA CAPITAL DEL VI 5-2
19 31.01.15 CP VOLTREGÀ - FC BARCELONA 1-0
20 03.02.15 FC BARCELONA - MANLLEU 5-3
21 14.02.15 CP TORDERA - FC BARCELONA 0-1
22 21.02.15 FC BARCELONA - ICG SOFTWARE LLEIDA 5-3
23 11.03.15 ENRILE PAS ALCOI - FC BARCELONA 2-8
24 15.03.15 FC BARCELONA - MONBUS IGUALADA HC 5-2
25 24.03.15 HOCKEY GLOBAL PATÍN CERCEDA - FC BARCELONA 3-7
26 28.03.15 REUS DEPORTIU - FC BARCELONA 3-4
27 11.04.15 FC BARCELONA - HC COINASA LICEO 7-4
28 18.04.15 CLUB PATÍ VIC - FC BARCELONA 1-3
29 09.05.15 FC BARCELONA - CE NOIA FREIXENET 5-2
30 16.05.15 CH MATARÓ - FC BARCELONA 3-5
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LA NÚMERO 21, A BASSANO

El FC Barcelona va alçar a Bassano la segona Lliga Europea 
consecutiva, la 21a a la història de la secció. A la fase de 
grups inicial, els homes de Ricard Muñoz van acabar com a 
líders després de cinc victòries i un empat. El rival de quarts 
va ser el Valdagno, que no va suposar cap problema per al 
Barça, que es va classificar per a la Final Four després d’eli-
minar contundentment els italians per un global de 14-7. El 
Breganze, l’equip amfitrió, va ser el rival a les semifinals. 

Dos gols seguits de Pablo Álvarez i Panadero van encarar 
el triomf abans del descans, i a la segona part els de Ricard 
Muñoz van sentenciar amb dianes de Pablito, de nou, Rei-
naldo Garcia i Barroso. El partit va acabar 5-1 després del 
gol de l’honor dels italians. L’últim obstacle era el Vic, botxí 
dels blaugranes a la final de la Copa del Rei. El Barça va 
començar el partit molt centrat, amb un domini absolut, i 
Matías Pascual va inaugurar el marcador al minut quatre. 

Tot i així, la reacció del Vic no es va fer esperar i Titi Roca 
va empatar l’enfrontament al minut 10. El gol no va afectar 
la moral dels barcelonistes, que van passar com un cicló 
per sobre de l’equip d’Osona i van arribar al descans amb 
un marcador contundent de 4-1 gràcies a dues dianes de 
Barroso i una de Pablo Álvarez. Al minut 40 Dava Torres va 
fer el 4-2 per als vigatans, i Mia Ordeig va posar l’emoció 

marcant el 4-3 a tres minuts per al final. Amb tot, el marca-
dor ja no es va moure i el Barça va tornar a demostrar que 
és el millor equip d’Europa.

LLIGA EUROPEA

JORNADA DATA PARTIT RESULTAT
1 18.10.14 FC BARCELONA - SL BENFICA 1-1
2 01.11.14 HC QUEVERT - FC BARCELONA 0-7
3 22.11.14 H. BASSANO - FC BARCELONA 3-6
4 13.12.14 FC BARCELONA - H. BASSANO 6-3
5 17.01.15 SL BENFICA - FC BARCELONA 1-3
6 07.02.15 FC BARCELONA - HC QUEVERT 9-2
QUARTS DE FINAL ANADA 07.03.15 VALDAGNO - FC BARCELONA 2-6
QUARTS DE FINAL TORNADA 21.03.15 FC BARCELONA - VALDAGNO 8-5
SEMIFINALS 02.05.15 FC BARCELONA - BREGANZE 5-1
FINAL 03.05.15 FC BARCELONA - VIC 4-3

Campions de la Lliga 
Europea d’hoquei patins
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COPA DEL REI / SUPERCOPA D’ESPANYA

EL TÍTOL S’ESFUMA 
A LA FINAL

UN GOL D’OR DÓNA 
LA SUPERCOPA AL BARÇA

El FC Barcelona no va poder guanyar la Copa del Rei en perdre 
la final davant el CP Vic. La Final a Vuit es va disputar a Blanes, 
i el primer rival dels homes de Ricard Muñoz va ser l’Enrile PAS 
Alcoi. L’equip barcelonista va guanyar per 3-2, amb gols de Pablo 
Álvarez, Matías Pascual i Panadero. A les semifinals, el conjunt 
blaugrana va derrotar el CP Voltregà per 4-3, amb dos gols de 
Gual, un de Pablo Álvarez i un de Barroso. La final davant el CP 
Vic va ser molt igualada, però l’excel·lent plantejament defensiu 
per part del conjunt de Pujalte li va donar la victòria.

Els barcelonistes, que tenien la baixa de Marc Torra per sanció, 
van cometre la desena falta just abans del descans, ocasió que 
va aprofitar Ferran Font per avançar els vigatans en el marcador. 
A l’inici de la segona part els de Muñoz van encaixar el segon gol, 
que va complicar molt la final. El Barça no va donar el partit per 
perdut i la insistència va tenir premi quan Panadero va retallar 
distàncies al minut 31. Els blaugranes van posar setge a la por-
teria del Vic, però el porter Grau va ser l’heroi del seu equip en 
aturar totes les ocasions que es van produir, i va impedir que el 
Barça aixequés la seva vintena Copa del Rei.

L’equip d’hoquei patins va revalidar per quarta vegada conse-
cutiva la Supercopa d’Espanya. En l’edició d’aquesta temporada 
2014/15, disputada a Reus, el conjunt de Ricard Muñoz va der-
rotar a les semifinals l’equip local en un partit molt intens. Tot 
i que el conjunt reusenc es va avançar al marcador abans del 
descans, el Barça va saber reaccionar a la segona part amb  dos 
gols de Pablo Álvarez i un de Panadero. Marc Coy va fer el 3-2 a 
quatre minuts per al final, però el marcador ja no es va moure. 

A la final, el FC Barcelona va derrotar el Liceo per 4-5 en un 
partit molt emocionant que es va decidir a la pròrroga. El matx 
va ser molt igualat i va tenir moltes alternances al marcador. 
El Liceo es va posar per davant amb el 4-3 a manca de deu 
minuts per al final, i van anar passant els minuts sense que el 
Barça pogués empatar. Però llavors va sorgir la figura de Pablo 
Álvarez, que es va convertir en el protagonista, ja que va forçar 
la pròrroga in extremis en marcar el 4-4 a pocs segons del final, 
i va fer el gol d’or decisiu durant aquest temps.

JORNADA DATA PARTIT RESULTAT
Quarts de final 27.02.2015 FC BARCELONA – ENRILE PAS ALCOI 3-2
Semifinals 28.02.2015 FC BARCELONA – CP VOLTREGÀ 4-3
Final 01.03.2015 FC BARCELONA – CP VIC 1-2
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COPA INTERCONTINENTAL / COPA CONTINENTAL

EL MILLOR EQUIP DEL MÓN! 

ELS PENALS DECIDEIXEN 
LA COPA CONTINENTAL

El FC Barcelona es va coronar com a millor equip del món en der-
rotar a la final de la Copa Intercontinental el Club Petroleros YPF 
per 6-2. La final d’aquesta competició, disputada entre el campió 
d’Europa i el de Sud-amèrica, es va jugar al Palau Blaugrana. Les 
primeres ocasions del partit van ser per als argentins, però es van 
topar amb un excel·lent Egurrola sota els pals. L’equip blaugrana 
no va perdre la paciència i dos gols de Barroso i Gual en dos 
minuts van posar el marcador en un 2-0 favorable abans del 
descans. Pablo Álvarez va fer el 3-0 a l’inici de la represa i deixava 
el partit molt ben encarat. L’enfrontament va quedar sentenciat 
amb el 4-0 de Marín a l’equador de la segona meitat. El conjunt 
argentí va retallar distàncies amb el 4-1 i amb un posterior 5-2 
abans que Matías Pascual marqués l’últim gol de la nit. Aquest 
títol és el quart a la història de la secció en aquesta competició 
internacional.

El Barça no va poder assolir la Copa Continental en caure derro-
tat davant el Noia en una final que es va sentenciar als penals. 
El títol es va decidir al partit de tornada, ja que el d’anada, dis-
putat a l’Ateneu de Sant Sadurní, va acabar amb un empat a 0 
gols. Aquest matx va tenir com a protagonistes els porters Sergi 
Fernández i Luis Gil, que van aturar totes les ocasions que van 
generar ambdós equips. El partit de tornada al Palau Blaugrana 
va ser frenètic. El conjunt de l’Anoia va aprofitar una contra al 
minut 6 per fer el 0-1, resultat amb què es va arribar al descans. 
A la represa el conjunt de Ricard Muñoz es va bolcar contra la 
porteria contrària i va marcar tres gols en dos minuts mitjançant 
Torra, Gil (en pròpia porta) i Pablo Álvarez. Amb tot, el Noia no va 
defallir i els gols de Bargalló i Borja Ferrer van portar el partit a la 
pròrroga. En aquest temps suplementari no va haver-hi cap gol, 
i la Copa Continental es va haver de decidir des del llançament 
de penal, en què el conjunt visitant va estar més encertat i va 
acabar guanyant el torneig.

JORNADA DATA PARTIT RESULTAT
Final (anada) 21.09.14 CE NOIA FREIXENET - FC BARCELONA 0-0
Final (tornada) 27.09.14 FC BARCELONA - CE NOIA FREIXENET 3-3 (pp)

JORNADA DATA PARTIT RESULTAT
Final 10.10.14 FC BARCELONA - CLUB PETROLEROS YPF 6-2
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FC BARCELONA B

SUB-23

JÚNIOR

L’equip de Jordi Camps va finalitzar la sempre exigent Prime-
ra Divisió en la cinquena posició. Els blaugranes, que durant 
tota la temporada va ser molt regulars, comptaven amb l’equip 
més jove de la categoria amb diferència, ja que, excepte Octa-
vi Tarrés i Álex Martínez, la resta de plantilla estava formada 
per júniors i juvenils. Aquest curs 2014/15 va servir per veure 
futurs jugadors d’OK Lliga rendint al màxim nivell en un Barça 
B admirat per molts per la seva aposta de joc i competitiva. Els 
màxims golejadors de l’equip van ser Ignacio Alabart, amb un 
total de 33 gols, i Sergi Llorca, amb 27. 

La segona temporada del sub-23 blaugrana, dirigit per Edu Cas-
tro, segon entrenador del primer equip, va ser molt bona. El con-
junt blaugrana va aconseguir la Copa AHCP, disputada a Blanes, 
amb un equip molt jove, superant per 8-3 el Noia Freixenet a la 
gran final. A la Lliga, després d’una bona fase regular, va caure 
a les semifinals de la competició contra el Noia. L’equip, amb 
un únic integrant fix, variava cada setmana segons les decisions 
dels tècnics, però sempre va competir al màxim. 

L’equip júnior, que també entrena Jordi Camps, va completar 
una temporada d’ensomni amb un doblet. I és que els blau-
granes es van proclamar campions de Catalunya i d’Espanya 
després que el curs anterior no poguessin aconseguir cap títol. 
A Alcoi, el Júnior va superar a la gran final el Liceo de la Corunya 
per 8-1, desplegant un joc i uns fonaments exquisits, mentre 
que a Cambrils, amb el títol de Catalunya en joc, els blaugranes 
van guanyar per 5-3 el CP Tordera. 

POSICIÓ NOM I COGNOM
PORTER Blai Roca
DEFENSA Álex Martínez, Llorenç Miquel, Marc Palazón
MIG Nil Roca, Ignacio Alabart, Pablo Nájera, Gerard Miquel
DAVANTER Sergi Llorca, Sergi Aragonés, Oriol Garcia
ENTRENADOR Edu Castro

POSICIÓ NOM I COGNOM
PORTER Blai Roca, Xavier Arcas
DEFENSA Llorenç Miquel, Marc Palazón
MIG Nil Roca, Ignacio Alabart
DAVANTER Sergi Llorca, Sergi Aragonés, Oriol Garcia
ENTRENADOR Jordi Camps

POSICIÓ NOM I COGNOM
PORTER Octavi Tarrés, Blai Roca
DEFENSA Álex Martínez, Llorenç Miquel, Marc Palazón
MIG Nil Roca, Ignacio Alabart, Pablo Nájera, Gerard Miquel
DAVANTER Sergi Llorca, Sergi Aragonés, Oriol Garcia
ENTRENADOR Jordi Camps

CLASSIFICACIÓ FINAL SEMIFINALISTA LLIGA ACHP, CAMPIÓ COPA ACHP

CLASSIFICACIÓ FINAL 1A  POSICIÓ CAMPIONAT DE CATALUNYA, 1A POSICIÓ 
CAMPIONAT D’ESPANYA

HOQUEI PATINS FORMATIU

CLASSIFICACIÓ FINAL CINQUENA POSICIÓ PRIMERA DIVISIÓ
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JUVENIL

INFANTIL

El Juvenil també va aconseguir una temporada immillorable 
amb els títols de campió d’Espanya i de Catalunya. A Alco-
bendas els d’Óscar González van demostrar la seva qualitat 
superant l’Órdenes gallec per 3-2 a la gran final, mentre que en 
al campionat català van vèncer per 4-0 el Voltregà en una fase 
final disputada a Mollet del Vallès. Amb aquests resultats els 
de González van millorar amb escreix la tercera posició de la 
temporada anterior i deixen el llistó a dalt de tot.  

El conjunt de Ramon Peralta va completar una gran temporada 
amb la consecució del Campionat de Catalunya i el subcam-
pionat d’Espanya. Els més petits de la base blaugrana van ser 
campions de Catalunya superant el Manlleu en faltes directes 
després d’un empat a 3 en el marcador. A la final del campio-
nat d’Espanya, celebrat a Burguillos del Cerro, contra el mateix 
rival, el Manlleu, no van poder superar-lo i van caure per un 
ajustat 3-2. La rivalitat entre barcelonins i osonencs en totes les 
competicions va ser un fet al llarg de la temporada. 

POSICIÓ NOM I COGNOM
PORTER Marc Hernández, Arnau López
DEFENSA Lluc Vilà
MIG Pol Manrubia, Marc Montilla, Gerard Llobet, Ferran Garcia, Marc González
DAVANTER Antoni Masip
ENTRENADOR Ramon Peralta

POSICIÓ NOM I COGNOM
PORTER Esteve Leal, Xavier Arcas
DEFENSA Manel Román, Dídac Llobet
MIG Pablo Nájera, Gerard Miquel
DAVANTER Rubén Ferrer, Joan Leal, Adrià Losada, Aleix Borregán
ENTRENADOR Óscar González

CLASSIFICACIÓ FINAL 1A POSICIÓ CAMPIONAT D’ESPANYA
1A POSICIÓ CAMPIONAT DE CATALUNYA

CLASSIFICACIÓ FINAL CAMPIÓ DE CATALUNYA, SUBCAMPIÓ D’ESPANYA
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17

Marc Carmona

ALTES
Dione Alex Veroneze ‘BATERIA’   Inter Movistar
Carlos Vagner Gularte Filho ‘FERRAO’ MFK Tyumen
Miguel MENDIOLA Venta*  Gran Canaria Colegios Arenas
RAFA USÍN Guisado   Magna Navarra

*Incorporat el 2 de febrer del 2015

BAIXES 
IGOR Raphael Lima  Kairat Almaty
Jordi TORRAS   Asti 
Fernando Maciel ‘FERNANDÃO’ Dinamo de Moscou

FUTBOL SALA

CRISTIAN  
Domínguez

Porter
27.08.82
Madrid

WILDE  
Gomes da Silva

Pivot
14.04.81

Oros Ceará 
(Brasil)

Jesús Nazaret   
AICARDO

Tanca
04.12.88

Cadis

Carlos Vagner Gularte  
‘FERRAO’

Pivot
29.10.90
Chapecó 
(Brasil)

ARI  
Santos
Tanca

06.03.82
Sao Paulo 

(Brasil)

Miguel  
MENDIOLA

Porter
07.10.82
Madrid

Segon entrenador
Albert Canillas

Preparador físic
Ismael Camenforte

Entrenador porters
Mario Salamanca

Delegat equip
Julio Garcia

Doctor
Daniel Florit

Fisioterapeuta
Juan Carlos Pérez

Recuperador
Marcel Moreno

Encarregat material
Xavier Fernández

Secretari tècnic
Marc Carmona

Gerent
Xavier O’Callaghan

Entrenador

FC BARCELONA
Plantilla Temporada 2014/15
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GABRIEL  
da Silva

Ala
17.11.80 
Pelotas 
(Brasil)

RAFA USÍN  
Guisado

Ala pivot
22.07.87
Madrid

DYEGO  
Henrique Zuffo

Ala
05.08.89
Palmitos 
(Brasil)

Francisco Sedano   
‘PACO’ SEDANO

Porter
02.12.79
Madrid

Sergio  
LOZANO

Ala
09.11.88
Madrid

SAAD  
Assis
Ala

26.10.79
Sao Paulo

(Brasil)

Dione Alex Veroneze  
‘BATERIA’

Ala
16.12.90
Palmitos, 

Santa Caterina (Brasil)

Ángel Velasco  
‘LIN’
Ala

16.05.86
Segòvia

COPA DE 
 CATALUNYA
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ELPOZO TORNA A SER EL 
BOTXÍ A LES SEMIFINALS

El FC Barcelona va repetir el mateix resultat que la temporada 
passada i va caure eliminat a les semifinals dels play-offs de 
la Lliga contra ElPozo Múrcia. Els de Marc Carmona van ser 
líders durant bona part de la fase regular, però una derrota a les 
acaballes de la competició contra l’Inter al Palau (2-3) va enviar 
el Barça a la segona plaça. El rival dels quarts de final va ser 
l’Aspil-Vidal Ribera Navarra, que va crear més complicacions de 
les previstes. Els barcelonistes van perdre el primer partit fora 
de casa per 4-3, però van aixecar la sèrie amb dues victòries 
consecutives al Palau Blaugrana. 

A les semifinals contra ElPozo el Barça tornava a tenir l’avan-
tatge de camp a favor. El Palau va acollir el primer partit, que 
va finalitzar amb un clar 5-2 a favor dels blaugranes gràcies a 
una gran actuació de Ferrao, que va firmar un hat-trick. Els de 
Carmona, però, no van poder rematar la sèrie a Múrcia. Després 
d’un mal inici, es va arribar amb un 2-0 favorable als locals al 
descans. A la represa Aicardo va retallar diferències i els blau-
granes van estar a punt de forçar la pròrroga, però van tenir 
mala sort i es van topar fins a tres vegades amb els pals. 

La derrota per 2-1 donava pas al tercer i decisiu partit. El Bar-
ça no va aprofitar el factor pista i va caure per 5-7 en un matx 
trepidant que va arribar igualat al minut 28 (4-4), però al tram 
final l’equip visitant, que va anotar tres gols en quatre minuts, 
va decidir l’eliminatòria. De res va servir el darrer gol de Ferrao, 
que va posar el punt final a la temporada dels barcelonistes.

LLIGA

JORNADA DATA PARTIT RESULTAT
1 13.09.14 DOMINICOS LLEVANT - FC BARCELONA 2-6
2 19.09.14 FC BARCELONA - CD BURELA PESCADOS RUBÉN 5-2
3 27.09.14 CFS PENÍSCOLA - FC BARCELONA 3-2
4 03.10.14 FC BARCELONA - PALMA FUTSAL 6-3
5 11.10.14 MAGNA NAVARRA - FC BARCELONA 2-6
6 19.10.14 FC BARCELONA - SARAGOSSA 6-3
7 25.10.14 ELPOZO MÚRCIA - FC BARCELONA 3-3
8 01.11.14 FC BARCELONA - MARFIL SANTA COLOMA 6-2
9 07.11.14 AZKAR LUGO - FC BARCELONA 2-6
10 15.11.14 FC BARCELONA - URUGUAI TENERIFE 7-3
11 11.11.14 JAÉN PARAÍSO INTERIOR - FC BARCELONA 1-3
12 27.11.14 FC BARCELONA - SANTIAGO FUTSAL 8-2
13 06.12.14 ASPIL-VIDAL RIBERA NAVARRA - FC BARCELONA 1-5
14 13.12.14 FC BARCELONA - MONTESINOS JUMILLA 5-1
15 20.12.14 INTER MOVISTAR - FC BARCELONA 4-2
16 03.01.15 FC BARCELONA - DOMINICOS LLEVANT 4-2
17 10.01.15 BURELA PESCADOS RUBÉN - FC BARCELONA 2-3
18 17.01.15 FC BARCELONA - CFS PENÍSCOLA 5-2
19 25.01.15 PALMA FUTSAL - FC BARCELONA 3-4
20 31.01.15 FC BARCELONA - MAGNA NAVARRA 6-2
21 06.02.15 D-LINK SARAGOSSA - FC BARCELONA 4-4
22 14.02.15 FC BARCELONA - ELPOZO MÚRCIA 3-2
23 21.02.15 MARFIL SANTA COLOMA - FC BARCELONA 1-4
24 28.02.15 FC BARCELONA - PRONE LUGO FS 9-1
25 06.03.15 URUGUAI TENERIFE - FC BARCELONA 1-8
26 27.03.15 FC BARCELONA - JAÉN PARAÍSO INTERIOR 4-0
27 04.04.15 SANTIAGO FUTSAL - FC BARCELONA 1-4
30 07.04.15 FC BARCELONA - INTER MOVISTAR 2-3
28 11.04.15 FC BARCELONA - ASPIL-VIDAL RIBERA NAVARRA 2-4
29 18.04.15 MONTESINOS JUMILLA - FC BARCELONA 5-7
PLAY-OFF QUARTS DE FINAL 
(PRIMER PARTIT) 9.05.15 ASPIL-VIDAL RIBERA NAVARRA-FC BARCELONA 4-3

PLAY-OFF QUARTS DE FINAL 
(SEGON PARTIT) 14.05.15 FC BARCELONA - ASPIL-VIDAL RIBERA NAVARRA 7-2

PLAY-OFF QUARTS DE FINAL 
(TERCER PARTIT) 16.05.15 FC BARCELONA - ASPIL-VIDAL RIBERA NAVARRA 4-3

PLAY-OFF SEMIFINAL 
(PRIMER PARTIT) 22.05.15 FC BARCELONA - EL POZO MÚRCIA 5-2

PLAY-OFF SEMIFINAL 
(SEGON PARTIT) 30.05.15 EL POZO MÚRCIA -  FC BARCELONA 2-1

PLAY-OFF SEMIFINAL 
(TERCER PARTIT) 03.06.15 FC BARCELONA - EL POZO MÚRCIA 5-7
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LA TERCERA S’ESFUMA 
A LA FINAL

Tot i arribar a la final, el FC Barcelona no va poder guanyar la 
seva tercera UEFA Futsal Cup. La trajectòria del Barça a la com-
petició va començar de manera immillorable, ja que a la Ronda 
Elit, disputada al Palau Blaugrana, va golejar sense dificultats 
els seus rivals i va obtenir la primera plaça del grup, que va 
servir de bitllet per anar a la Final a Quatre de Lisboa. Els de 
Marc Carmona es van veure les cares amb l’equip amfitrió a les 
semifinals, l’Sporting de Portugal. 

El partit contra els portuguesos, davant més de 12.000 espec-
tadors, va ser molt igualat i va tenir alternatives en el marca-
dor. Després d’un gol inicial dels locals, el conjunt blaugrana va 
remuntar amb un gol de Dyego i dos de Wilde que semblaven 
deixar el partit encarrilat. Amb tot, l’Sporting va anotar dues 
dianes i es va arribar a l’últim minut amb empat a tres gols. 
Però una genialitat de Bateria va certificar la victòria, i segons 
després Sedano, de camp a camp, va establir el 3-5 definitiu. 

La final contra el Kairat va estar molt condicionada pel plan-
tejament ofensiu dels kazakhs, que van jugar durant bona part 
del partit amb el porter jugador Higuita, fet que va obligar el 
Barça a disputar l’enfrontament amb un quintet més defensiu. 
Al descans s’hi va arribar amb un marcador desfavorable (0-2), 
però el Barça no es va donar per vençut i va retallar diferències 
gràcies a una diana de Saad a l’equador de la segona meitat. 
Amb tot, els kazakhs van reaccionar ràpidament amb un gol de 
l’exbarcelonista Igor, tot i que immediatament Lin anotava el 
3-2 i tornava a posar el Barça dins del partit. Malauradament, 
el setge blaugrana no va donar fruits i la tercera UEFA Futsal 
Cup haurà d’esperar.

JORNADA DATA PARTIT RESULTAT
RONDA ELIT 19.11.14 FC BARCELONA - MVFC BERETTJÓÚJFALU 4-1
RONDA ELIT 20.11.14 FC BARCELONA - BAKÚ UNITED 5-1
RONDA ELIT 21.11.14 MFK LOKOMOTIV KHÀRKIV - FC BARCELONA 0-5
SEMIFINAL 24.04.15 FC BARCELONA -  SPORTING CLUBE PORTUGAL 5-3
FINAL 26.04.15 KAIRAT ALMATY - FC BARCELONA 3-2

UEFA FUTSAL CUP
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L’INTER TRENCA LA RATXA 

ES PERD CONTRA 
EL JAÉN A LA FINAL

El FC Barcelona no va poder revalidar el títol de la Copa del Rei 
aconseguit les últimes quatre temporades. D’ençà que la com-
petició va néixer, la temporada 2010/11, els de Marc Carmona 
comptaven les participacions per victòries, quatre en total, en 
el torneig del KO, però l’Inter va acabar a les semifinals amb la 
immaculada ratxa blaugrana. El Barça no va tenir problemes 
per accedir fins a la penúltima ronda de la competició i es va 
desfer de l’Escola Pia de Sabadell, del Mosteiro Bembrive i del 
D-Link Saragossa a les eliminatòries anteriors.

A l’anada de les semifinals, disputada a Alcalá de Henares, 
l’Inter Movistar va guanyar per 4-2. Tocava remuntada al Palau 
i l’afició va respondre a la perfecció. Amb tot, un gol de Pola va 
avançar l’equip madrileny, i tot i que Wilde va empatar, es va 
arribar al descans amb un 1-2 pel gol de Cardinal. A l’inici de la 
segona part l’Inter va deixar sentenciada la semifinal amb dos 
gols més que suposaven l’1-4. El Barça no es va rendir i Bateria 
i Rafa Usín van fer dos gols que van significar el 3-4, però amb 
la carta del porter jugador, Lolo va fer el 3-5 definitiu a porteria 
buida. Tot i l’eliminació, els Dracs i els aficionats barcelonistes 
es van quedar animant i cantant a favor dels seus jugadors.

El FC Barcelona no va poder guanyar la Copa d’Espanya en caure 
a la final davant el Jaén, que es va convertir en la revelació de la 
competició. Els de Carmona van començar el torneig, disputat a 
Ciudad Real, amb una clara victòria contra el Ribera Navarra als 
quarts de final. El partit es va decidir a la primera part, que va 
acabar amb un contundent 3-0. La segona part va servir perquè 
Wilde marqués el 4-0 definitiu i firmés un hat-trick. El rival de 
semifinals va ser el Magna Navarra, que també va veure com el 
Barça colpejava ben d’hora: 2-0 en només tres minuts, resultat 
que va servir per encarrilar un partit que va finalitzar 4-1. 

El Jaén Paraíso Interior, que va sorprendre eliminant el Pozo 
Múrcia i el Burela, va ser l’altre equip finalista. Quan només s’ha-
via jugat un minut, el conjunt andalús es va avançar amb un gol 
de Solano. Els de Carmona van posar setge cap a la porteria rival, 
però els pals i l’encert del porter Prieto van impedir l’empat. En 
un contraatac, Chino va anotar la segona diana del Jaén, però el 
Barça va retallar diferències abans del descans amb un gol de 
Ferrao. A la segona part, Buendía va complicar més les coses amb 
el tercer gol andalús, i Carmona va utilitzar Saad, que va fer el 2-3, 
de porter jugador. Amb tot, tres gols consecutius del Jaén van 
esgotar les opcions dels barcelonistes, que van maquillar el mar-
cador amb dues dianes de Wilde que van establir el 4-6 definitiu.

JORNADA DATA PARTIT RESULTAT
SETZENS DE FINAL 14.10.2014 ESCOLA PIA - FC BARCELONA 0-7
VUITENS DE FINAL 05.11.2014 MOSTEIRO BEMBRIVE - FC BARCELONA 2-12
QUARTS DE FINAL 10.12.2014 FC BARCELONA - D-LINK SARAGOSSA 5-1
SEMIFINALS (ANADA) 14.01.2015 INTER MOVISTAR - FC BARCELONA 4-2
SEMIFINALS (TORNADA) 03.02.2015 FC BARCELONA - INTER MOVISTAR 3-5

JORNADA DATA PARTIT RESULTAT
QUARTS DE FINAL 13.03.15 FC BARCELONA – ASPIL-VIDAL RIBERA NAVARRA 4-0
SEMIFINALS 14.03.15 FC BARCELONA – MAGNA NAVARRA 4-1
FINAL 15.03.15 FC BARCELONA – JAÉN P. INTERIOR 4-6

COPA DEL REI / COPA D’ESPANYA
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CAMPIONS EN UN 
GRAN PARTIT

El FC Barcelona de futbol sala es va endur el primer títol de 
la temporada en guanyar la Copa Catalunya. A les semifinals, 
l’equip de Marc Carmona va derrotar clarament el Bellsport de 
l’Hospitalet per 2-12 en un partit que es va decidir a l’inici de la 
segona meitat i que va tenir com a protagonista Bateria, autor 
de cinc gols. A la final, disputada a Santa Coloma, el Barça va 
derrotar el Marfil per 6-4 en un partit molt emocionant. 

L’equip blaugrana es va avançar al marcador amb dos gols de 
Lozano. Rubén va fer el 2-1, i poc abans del descans Gabriel va 
marcar el 3-1. A la represa, els colomencs van tornar a retallar 
diferències amb el 3-2, però Bateria va fer el 4-2 poc després. 
El Marfil va arribar a empatar el matx a quatre gols, però dues 
dianes de Wilde al tram final i les bones aturades del porter 
Sedano van donar la victòria i la sisena Copa Catalunya en la 
història de la secció.

JORNADA DATA PARTIT RESULTAT
SEMIFINAL 04.09.14 HOSPITALET BELLSPORT - FC BARCELONAA 2-12
FINAL 05.09.14 FC BARCELONA - MARFIL SANTA COLOMA 6-4

COPA DE CATALUNYA
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FUTBOL SALA FORMATIU

SÈNIOR B

JUVENIL

CADET

Els nois entrenats per Andreu Plaza van estar a punt de gua-
nyar la Lliga de Segona Divisió tot i tenir una de les plantilles 
més joves de la seva història. De fet, els jugadors del filial bar-
celonista van liderar la competició durant 13 jornades, però en 
alguns enfrontaments clau davant d’equips molt experimen-
tats, els joves jugadors culers no van poder demostrar el seu 
potencial. Tot i així, el Barça va ser l’equip de la categoria que 
més victòries va aconseguir, amb un total de 17 triomfs en 26 
partits, i va ser el segon màxim golejador amb 112 dianes. 

Una temporada més, el Juvenil culer va repetir els èxits assolits 
els darrers dos anys i va aconseguir el triplet. Els de José Fernán-
dez es van mantenir invictes durant tota la temporada i només 
van cedir un empat, fet que els va convertir en el millor equip per 
tercera temporada consecutiva. A més, van ser el primer conjunt 
a tenir l’honor de guanyar tres Campionats d’Espanya seguits. 
Per proclamar-se vencedors de la competició estatal, els culers 
van derrotar als penals ElPozo Múrcia a les semifinals, i a la final 
es van desfer del Boadilla per 4-1. 

Tot i no repetir el triplet de la temporada passada, el Cadet del FC 
Barcelona va completar una bona temporada. L’equip de Martí 
Graells va guanyar la Lliga de manera molt clara, sense perdre 
cap partit i cedint només tres empats. A la Copa Catalunya, el ca-
det blaugrana va perdre a les semifinals contra l’Inlingua Mataró 
per 6-5, en un emocionant duel. I finalment, en el Campionat 
d’Espanya, es va arribar a la final però el conjunt barcelonista va 
perdre per 5-2 davant el Rivas.

POSICIÓ NOM I COGNOM
PORTER Miquel Freixas, Santiago Sahuquillo, Yeray Guardia
TANCA Nil Crosas, Juan José Caro, José Guillermo Pérez
ALA TANCA Sergi Amores, Xavier Cols
ALA Daniel Loinaz, Sergio Parra, Marc Xavier Armengol, Luis Antonio García, Khalid Bouzid
ALA PIVOT Juan Emilio Gil
PIVOT Oussama Chefraou
ENTRENADOR José Fernández

POSICIÓ NOM I COGNOM
PORTER David Palma, Carlos Martínez
TANCA Mario Silva, Juan José Caro, Daniel Cabello
ALA TANCA Carles Ambrós, José Ángel Amaya
ALA Pau Boladeras, Biel Balsera, Juan Francisco Hervás, Alejandro Cerón
ALA PIVOT Andreas Eigenbauer
PIVOT Roger Solé
ENTRENADOR Martí Graells

CLASSIFICACIÓ FINAL

POSICIÓ NOM I COGNOM
PORTER Joan Miñano, Miquel Freixas
TANCA Adrián Ortego, José Guillermo Pérez
ALA TANCA --
ALA Alejandro Constantino, Daniel Portillo, Ferran Plana
ALA PIVOT Juan Emilio Camacho
PIVOT Pol Pacheco, Esteban Cejudo, Oussama Chefraou, Raúl González Del Olmo
ENTRENADOR Andreu Plaza

TERCER LLOC A LA SEGONA DIVISIÓ

CLASSIFICACIÓ FINAL CAMPIÓ DE LA LLIGA NACIONAL
CAMPIÓ DE LA COPA CATALUNYA
CAMPIÓ DE LA COPA D’ESPANYA

CLASSIFICACIÓ FINAL CAMPIÓ DE LA LLIGA NACIONAL
SUBCAMPIÓ DE LA COPA CATALUNYA
SUBCAMPIÓ DE LA COPA D’ESPANYA
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INFANTIL

ALEVÍ

Els de Pep Ruiz van fer una gran temporada i van assolir tres 
títols. La Lliga es va guanyar amb claredat. A la Minicopa d’Es-
panya, l’Infantil va derrotar ElPozo Múrcia per 4-2, i a la Copa 
Catalunya el conjunt barcelonista va guanyar el Marfil Santa 
Coloma per 4-2. A la final del Campionat d’Espanya, els blau-
granes van caure per la mínima davant de l’Aljúcer ElPozo per 
2-3 i es van endur el subcampionat.  

Els més petits de la base del futbol sala van lluitar fins al final 
per aconseguir el títol de Lliga, però van acabar segons a la clas-
sificació. Malgrat tot, el joc desplegat durant tot l’any pels nois 
d’Albert Seró va ser bo i la seva feina va donar els seus fruits 
quan van aixecar la Copa Catalunya en derrotar Les Corts UBAE 
per 2-3, en un emocionant partit en què van haver de remuntar 
dos gols en contra. 

POSICIÓ NOM I COGNOM
PORTER Óscar Plamadeala, Bruno Poveda, Pau López
TANCA --
ALA TANCA Sergi Viedma, Pere Corbera
ALA Jordi Gimeno, Juan Casas, Roger Panadès, Víctor Ramos, Antoni Cerdà
ALA PIVOT Garvin Omar Bartley
PIVOT Enrique Amaiz
UNIVERSAL Adrián Tapias
ENTRENADOR Albert Seró

POSICIÓ NOM I COGNOM
PORTER Eric Navarro, David Carrasco
TANCA Bernat Trias, Ignasi Domènech
ALA TANCA Álvaro Cerón
ALA Christian Rodríguez, Joan Lobera, Otto Louis Ingham
ALA PIVOT Arnau Garcia, Bernat Povill, Adrià Sánchez
PIVOT Víctor Cecilia
ENTRENADOR Josep Albert Ruiz

CLASSIFICACIÓ FINAL SUBCAMPIÓ DE LA LLIGA NACIONAL
CAMPIÓ DE LA COPA CATALUNYA

CLASSIFICACIÓ FINAL CAMPIÓ DE LA LLIGA NACIONAL
SUBCAMPIÓ DEL CAMPIONAT D’ESPANYA
CAMPIÓ DE LA MINICOPA D’ESPANYA
CAMPIÓ DE LA COPA CATALUNYA
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RECONEIXEMENT A LES 
SECCIONS AMATEURS 
DEL FC BARCELONA

SECCIONS AMATEURS

El FC Barcelona va homenatjar les seccions amateurs del Club 
en un acte que es va celebrar al Palau Blaugrana. Tots els in-
tegrants de les nou seccions amateurs del FC Barcelona van 
estar presents en l’acte de presentació i reconeixement dels 
equips, que va comptar amb la presència del president Josep 
Maria Bartomeu, a més del vicepresident de l’Àrea Social, Jordi 
Cardoner, i el responsable d’aquestes seccions en l’àmbit ins-
titucional, el directiu Jordi Monés, de qui depèn l’atletisme, i 
també del directiu Pau Vilanova.

En total hi van assistir més de 1.000 esportistes, tècnics, de-
legats i membres de les diferents comissions esportives, que, 
acompanyats pels seus familiars i amics, van omplir les grades 
del Palau Blaugrana en una festa de la qual els equips ama-
teurs van ser els grans protagonistes. L’acte es va iniciar amb 
una gran foto de família al costat del president Bartomeu i el 
vicepresident Cardoner. Tot seguit es va convidar els quatre 
membres de la Junta blaugrana a pujar a l’escenari juntament 
amb els 12 capitans de les nou seccions amateurs: atletisme, 
rugbi, voleibol masculí, patinatge, hoquei gel, voleibol femení, 
bàsquet en cadira de rodes i bàsquet femení.

L’acte també va servir per fer el lliurament del carnet de l’es-
portista, una credencial que identifica tots els que formen part 
de les seccions amateurs del FC Barcelona, a banda d’oferir-los 
tot un seguit d’avantatges. Els dos jugadors més petits de cada 
secció van ser els encarregats de recollir aquests carnets, que 
posteriorment van ser lliurats a la resta d’integrants. 

A més, el president Bartomeu i el vicepresident Cardoner es 
van fer la fotografia oficial amb els equips sèniors de cada sec-
ció no professional, així com també una de conjunta amb tots 
els esportistes de cada secció.

Els representants i delegats de les seccions amateurs adscri-
tes a l’Àrea Esportiva del Club, tutelades institucionalment per 
l’Àrea Social, es van reunir amb el vicepresident Jordi Cardoner 
i el directiu Pau Vilanova al llarg de la temporada per millorar 
la comunicació i afavorir que els socis, penyistes i aficionats 
blaugrana puguin conèixer millor aquests esports. 
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CAMPIONS DE COPA PER 
SEGON ANY CONSECUTIU

Els atletes del FC Barcelona van continuar amb els èxits assolits 
les darreres temporades. L’equip masculí va revalidar el títol de 
la Copa del Rei en pista coberta aconseguit també l’any 2014 
superant el Playas de Castelló i el Simply Scorpio, mentre que les 
noies van quedar segones només per darrere del València Terra 
i Mar i van millorar la quarta plaça de la temporada passada.

Al Campionat d’Espanya Absolut de pista coberta, celebrat 
a Antequera, els blaugranes van ser el segon equip que es va 
penjar més medalles, amb un total de 12 (6 d’or, 4 de plata i 2 
de bronze). El Barça va sumar un total de 110,5 punts, la terce-
ra millor marca només per darrere del Playas de Castelló i del 
València Terra i Mar. Els bons resultats aconseguits van per-
metre que vuit esportistes del Club participessin al Campionat 
d’Europa de seleccions de pista coberta, xifra que va superar la 
presència blaugrana del 2013 a Göteborg, en què la delegació 
culer va ser de cinc participants. 

La participació del Barça al Campionat de Catalunya de Clubs 
de pista coberta va ser excel·lent, i els equips masculí i femení 
blaugrana se’n van proclamar campions. En el cas del conjunt 
masculí, va ser per 11a vegada consecutiva i ja suma 15 campio-

ATLETISME

EQUIP CLASSIFICACIÓ CAMPIONAT
Sènior 6 ors, 4 plates i 2 bronzes CAMPIONAT D’ESPANYA ABSOLUT DE PISTA COBERTA
Sènior masculí Primer CAMPIONAT DE CATALUNYA DE CLUBS AIRE LLIURE
Sènior masculí Primer CAMPIONAT DE CATALUNYA DE CLUBS PISTA COBERTA
Sènior masculí Segon LLIGA DIVISIÓ D’HONOR AIRE LLIURE
Sènior masculí Primer COPA DEL REI PISTA COBERTA
Sènior femení Primer CAMPIONAT DE CATALUNYA DE CLUBS PISTA COBERTA
Sènior femení Primer CAMPIONAT DE CATALUNYA DE CLUBS AIRE LLIURE
Sènior femení Segon COPA DE LA REINA PISTA COBERTA
Sènior femení Segon CAMPIONAT D’ESPANYA DE CROS CURT
Sènior femení Segon CAMPIONAT DE CATALUNYA DE CROS CURT
Sènior femení Tercer LLIGA DIVISIÓ D’HONOR AIRE LLIURE
Sub-20 masculí Primer CAMPIONAT DE CATALUNYA PISTA COBERTA
Sub-20 masculí Primer CAMPIONAT DE CATALUNYA SUB-20
 

nats en les 19 edicions disputades. D’altra banda, les noies tam-
bé van aconseguir el seu 11è campionat consecutiu, i ja n’han 
assolit un total de 13.

Finalment, al Campionat de Catalunya a l’aire lliure celebrat 
a Mataró, el FC Barcelona va repetir el títol aconseguit l’any 
passat, tant en la categoria masculina com en la femenina.
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‘Corrent fem Barça’
Més de 650 inscrits van participar a la Lliga d’Atletisme 
per a socis Corrent fem Barça, que va arribar aquest perí-
ode 2014/15 a la seva tercera edició. La Lliga va estar for-
mada per curses populars de 10 quilòmetres repartides 
al llarg de la temporada, i es va convertir novament en 

un nexe d’unió entre la condició de barcelonista i l’afi-
ció a córrer de tots els participants. L’entrega de premis i 
trofeus de Corrent fem Barça es va dur a terme el 26 de 
maig a la Sala París del FC Barcelona amb la presència del 
directiu Jordi Monés. 
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PERMANÈNCIA A LA 
DIVISIÓ D’HONOR

El primer equip de rugbi, tot i ser un nouvingut a la Divisió d’Ho-
nor, va realitzar una campanya titànica per defensar la seva pla-
ça a la màxima categoria estatal contra equips que disposaven 
de plantilles i pressupostos molt superiors. El conjunt barcelo-
nista va fer un mal inici de temporada i va acumular derrotes en 
les primeres sis jornades, tot i que el fet que els marcadors fossin 
ajustats feia pensar que hi havia un marge de millora. 

El Barça va fer un pas endavant i va aconseguir importants 
victòries davant de l’Hernani i el Getxo, que van donar confi-
ança a l’equip i van permetre que lluités fins al final per man-
tenir un any més el somni de jugar amb els millors. Malgrat tot 
l’esforç, els homes de Ricardo Martinena van haver de disputar 
un play-off per certificar la permanència. El rival va ser el Sant 
Cugat, que no va tenir cap opció contra un Barça que va gua-
nyar els dos partits: 13-17 i 22-13. 

La salvació encara va ser més meritòria si tenim en compte 
que molts jugadors importants es van lesionar a la part final 
del campionat. Però tots aquests obstacles no van fer defa-
llir els de Martinena, que van fer reajustaments per suplir les 
baixes i van aconseguir el premi de la salvació. L’experiència 
adquirida durant tot aquest any servirà als barcelonistes de 
cara a la temporada 2015/16.

RUGBI

EQUIP CLASSIFICACIÓ CAMPIONAT
Sènior A Onzè DIVISIÓ D’HONOR ESPANYOLA
Sènior B Quart DIVISIÓ D’HONOR CATALANA
Sub-21 Primer 3A DIVISIÓ CATALANA 
Sub-18 Segon COPA CATALANA
Sub-16 Primer COPA CATALANA
Sub-14 Primer TORNEIG DURANGO
Sub 12 Segon COPA DE PLATA D’ESPANYA
Sub-10 Segon COPA DE BRONZE D’ESPANYA
Sub-8 Segon COPA DE PLATA D’ESPANYA
Sub-6 Primer CAMPIONAT D’ESPANYA
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CINQUÈ A LA SUPERLLIGA 
I CAMPIONS DE LA LLIGA 
CATALANA 

El Barça de voleibol masculí va quedar cinquè a la Superlliga 
Masculina 2 i no va poder assolir l’ascens a la màxima catego-
ria. El conjunt barcelonista va fer una bona primera volta i es 
va classificar per lluitar per la Copa del Príncep, competició que 
van disputar els quatre primers equips classificats. Al torneig 
del KO, els culers van caure a les semifinals contra el Melilla per 
un ajustat 3-2. El balanç global de la Superlliga va ser de nou 
partits guanyats dels setze disputats, cinc d’aquests per 3-0, i 
la cinquena posició final. L’èxit de la temporada dels homes de 
Sergi Bosch el van aconseguir a Catalunya, on es van proclamar 
campions de la Lliga Catalana Divisió d’Honor en derrotar a la 
final el Llars Mundet per 3-0.

Pel que fa a les categories inferiors, l’Infantil va guanyar el 
Campionat de la Primera Divisió Catalana. Per la seva part, el 
Sènior B, el Juvenil i el Cadet van quedar semifinalistes a les 
seves categories respectives de la Primera Divisió Catalana.

VOLEIBOL

EQUIP CLASSIFICACIÓ CAMPIONAT
Sènior A Cinquè SUPERLLIGA MASCULINA 2

Semifinalista COPA DEL PRÍNCEP
Campió LLIGA CATALANA DIVISIÓ D’HONOR

Sènior B Semifinalista 1A CATALANA (FASE FINAL)
Juvenil Semifinalista 1A DIVISIÓ
Cadet Semifinalista 1A DIVISIÓ
Infantil Campió 1A DIVISIÓ

Onzè CAMPIONAT D’ESPANYA
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SISENA PLAÇA DEL MASCULÍ 
I ASCENS DEL FEMENÍ!

L’equip masculí va competir bé a la Divisió d’Honor B i va aca-
bar la temporada en una meritòria sisena posició amb 18 punts, 
gràcies a les vuit victòries i els dos empats aconseguits en di-
vuit partits. Fins al tram final de la temporada, els blaugranes 
van tenir opcions de ser a les posicions capdavanteres. Elias, 
amb 12 gols, va acabar en el tercer lloc de la taula de màxims 
golejadors d’un Barça que va seguir disputant els seus partits 
al Pau Negre de Montjuïc.

Pel que fa al primer equip femení d’hoquei herba, les noies 
van aconseguir l’ascens a la primera divisió estatal, que és la 
segona màxima categoria d’Espanya, després de completar 
un curs sensacional en què van superar l’Egara en el partit de-
cisiu de l’ascens directe en el shootout per 7-6, després d’aca-
bar el temps reglamentari amb empat a un gol. Júlia Martínez, 
amb una gran actuació, va ser escollida com a millor portera 
de la competició i les blaugranes van poder assaborir un as-
cens molt treballat.

HOQUEI HERBA

EQUIP CLASSIFICACIÓ COMPETICIÓ
Sènior A Tercer COPA CATALANA
Sènior A Sisè DIVISIÓ D’HONOR B
Sènior A femení Campió SEGONA DIVISIÓ
Sènior B femení Onzè SEGONA DIVISIÓ
Sènior B Novè PRIMERA DIVISIÓ CATALANA
Sènior C Quart TERCERA DIVISIÓ CATALANA
Veterans Tercer CAMPIONAT DE CATALUNYA
Juvenil Tercer CAMPIONAT DE CATALUNYA B
Cadet Cinquè CAMPIONAT DE CATALUNYA
Infantil Masculí Sisè CAMPIONAT DE CATALUNYA A
Infantil Masculí B Segon CAMPIONAT DE CATALUNYA C
Aleví Femení A Setè CAMPIONAT DE CATALUNYA B
Aleví Femení B Primer CAMPIONAT DE CATALUNYA D
Aleví Masculí Setè CAMPIONAT DE CATALUNYA B
Benjamí 5x5 Masculí A Setè CAMPIONAT DE CATALUNYA A
Benjamí 5x5 Masculí B Cinquè CAMPIONAT DE CATALUNYA B
Benjamí 5x5 Femení C Tercer CAMPIONAT DE CATALUNYA
Benjamí 3x3 Femení Formació CAMPIONAT DE CATALUNYA
Benjamí 3X3 Masculí Formació CAMPIONAT DE CATALUNYA
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CAMPIONS DE LA 
COPA DEL REI!

El curs 2014/15 va ser un dels millors de la història de la sec-
ció de l’hoquei gel. El primer equip, entrenat per Danilo  
Didkovskyy i capitanejat per Pablo Muñoz, va tornar a guanyar 
la Copa del Rei 18 anys després d’haver aconseguit l’última. A 
les semifinals de la Copa, disputada a Jaca, el Barça va superar 
per 7-6 el Txuri-Urdin, en un partit que es va decidir a la pròrro-
ga. El rival a la final va ser el Puigcerdà, que no va poder frenar 
els blaugranes, els quals es van imposar per 6-2. Pel que fa a la 
Lliga Nacional d’hoquei gel, el Barça va acabar en quarta posi-
ció, i al play-off va caure a les semifinals contra el Jaca.

El primer equip no va ser l’únic equip que va acabar el curs 
amb un títol, ja que, en total, la secció en va aconseguir set. El 
Sub-20 va guanyar la Copa d’Espanya; el Sub-18, la Lliga i la 
Copa d’Espanya; el Sub-16, la Lliga i el Campionat d’Espanya, i 
el Sub-14, la Lliga.

HOQUEI GEL

EQUIP CLASSIFICACIÓ CAMPIONAT
Sènior A Quart LLIGA

Campió COPA DEL REI
Sub-20 (Júnior) Campió COPA D’ESPANYA
Sub-18 (Júnior)                                    Campió LLIGA NACIONAL

Campió COPA D’ESPANYA
Sub-16 Campió LLIGA NACIONAL

Campió COPA D’ESPANYA
Sub-14                                                Campió LLIGA NACIONAL

Campió TORNEIG INT. MONTPELLER
Sub-12 Campió FESTIVAL NACIONAL BOADILLA

Campió TORNEIG  INT. NARBONA                                                          
Sub-10 Segon FESTIVAL NACIONAL VITÒRIA
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CREIXEMENT CONSTANT 
AMB VICTÒRIES

La temporada 2014/15 de la secció de patinatge artístic va se-
guir la bona línia de l’anterior, que va ser molt reeixida quant a 
èxits. Els podis i els triomfs a tots els campionats possibles de-
mostren la feina ben feta durant tot el curs. Al Campionat d’Es-
panya, Aleix Gabara va aconseguir l’or, mentre que Ton Cónsul 
va acabar en segona posició, així com Júlia Ribas en categoria 
femenina, i Irene Manau va assolir la tercera posició. A més, al 
Campionat d’Espanya infantil, Anna Royo i Arnau Joly van vèn-
cer en les seves categories respectives. Pel que fa al Campionat 
de Catalunya, els patinadors blaugrana van assolir un total de 
18 podis, i deu dels quals ho van fer en el graó més alt. A la Copa 
Federació, Marta Guinovart i Marc Tort van guanyar l’or, i Álex 
Abad va finalitzar segon.

Cal destacar també l’organització de la Copa Ciutat de Barcelo-
na a les instal·lacions de la Pista de Gel blaugrana, competició en 
la qual van participar més de 200 patinadors dels diferents clubs.

PATINATGE ARTÍSTIC SOBRE GEL

NOM CLASSIFICACIÓ CAMPIONAT
Noa Barcons Segona CAMPIONAT DE CATALUNYA
Annika Huestis Primera CAMPIONAT DE CATALUNYA
Marta Guinovart Primera CAMPIONAT DE CATALUNYA
Marc Tort Primer CAMPIONAT DE CATALUNYA
Alexandra Martínez Primera CAMPIONAT DE CATALUNYA
Júlia Rodríguez Segona CAMPIONAT DE CATALUNYA
Berta Guinovart Tercera CAMPIONAT DE CATALUNYA
Anna Royo Primera CAMPIONAT DE CATALUNYA
Erika Riera Segona CAMPIONAT DE CATALUNYA
Fanny Maria Tercera CAMPIONAT DE CATALUNYA
Marta Joly Primera CAMPIONAT DE CATALUNYA
Arnau Joly Primer CAMPIONAT DE CATALUNYA
Ingrid Riera Primera CAMPIONAT DE CATALUNYA
Daniela Blanco Tercera CAMPIONAT DE CATALUNYA
Júlia Ribas Primera CAMPIONAT DE CATALUNYA
Irene Manau Segona CAMPIONAT DE CATALUNYA
Aleix Gabara Primer CAMPIONAT DE CATALUNYA
Ton Cónsul Tercer CAMPIONAT DE CATALUNYA
Júlia Ribas Segona CAMPIONAT D’ESPANYA ABSOLUT
Irene Manau Tercera CAMPIONAT D’ESPANYA ABSOLUT
Aleix Gabara Primer CAMPIONAT D’ESPANYA ABSOLUT
Ton Cónsul Segon CAMPIONAT D’ESPANYA ABSOLUT
Anna Royo Primera CAMPIONAT D’ESPANYA INFANTIL
Arnau Joly Primer CAMPIONAT D’ESPANYA INFANTIL
Marta Guinovart Primera COPA FEDERACIÓ
Marc Tort Primer COPA FEDERACIÓ
Alex Abad Segon COPA FEDERACIÓPista de Gel

La Pista de Gel va acollir aquesta temporada al voltant de 
63.000 patinadors provinents de diversos col·lectius i l’Escola 
de Patinatge va tenir un total de 1.200 alumnes. Els cursos van 
estar adreçats a totes les edats i nivells i es van continuar im-
partint classes per a discapacitats intel·lectuals. 

La Pista de Gel també va acollir per primera vegada la final 
de la Copa d’Espanya d’hoquei gel femení i va tenir com a con-
vidat estel·lar el campió d’Europa,  campió del món i quart clas-
sificat als últims Jocs, el patinador espanyol Javier Fernández, 
ja que va entrenar-se a les nostres instal·lacions amb motiu de 
la celebració a la Ciutat Comtal de la final del Grand Prix 2014.

Al juny la pista va organitzar el festival de fi de curs anual de 
l’escola i la secció de patinatge artístic, en el qual van participar 
300 alumnes entre nens i adults.
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L’ASCENS S’ESFUMA A LA 
FINAL A QUATRE

La secció de bàsquet en cadira de rodes va realitzar una molt 
bona campanya, però es va quedar amb la mel als llavis des-
prés de no aconseguir l’ascens a la màxima categoria a la Final 
a Quatre de Vitòria. La temporada es presentava ambiciosa 
amb els fitxatges de Juan Carlos Guerrero i de Daniel Martínez, 
que van apujar el nivell de l’UNES Barça respecte al curs passat. 
Aquesta millora es va reflectir ràpidament en els resultats, ja 
que els blaugranes van guanyar enfrontaments contra rivals 
directes a l’inici de la Lliga, fet que els va donar confiança per 
afrontar la resta de la temporada. Els jugadors barcelonistes 
van acabar la Lliga Nacional Grup Est amb ple de victòries (12 
de 12) per primera vegada d’ençà que l’equip és una secció del 
FC Barcelona. El rival dels quarts de final va ser el Tenerife, que 

BÀSQUET CADIRA DE RODES

va agafar un avantatge de 15 punts en el partit d’anada. No 
obstant això, l’UNES Barça es va conjurar per capgirar el mar-
cador i ho va aconseguir amb escreix. El pavelló Juan Carlos 
Navarro de Sant Feliu de Llobregat va ser testimoni d’una vic-
tòria contundent per 50-19, que els va donar el pas a la Final a 
Quatre de Vitòria, on hi havia l’ascens en joc. Els barcelonistes 
no van poder guanyar cap dels tres partits disputats al País 
Basc, fet que va demostrar la seva falta d’experiència. Tot i 
així, va ser un aprenentatge molt valuós de cara a properes 
temporades. Pel que fa a la Copa Catalunya, el resultat no va 
ser l’esperat després de ser els campions de les últimes dues 
edicions. Aquest cop els blaugranes van caure per cinc punts a 
la final i van quedar subcampions de la competició.
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ELS PLAY-OFFS 
D’ASCENS S’ESCAPEN 
A LA RECTA FINAL

La temporada del Barça CBS a la Copa Catalunya va estar mar-
cada per la irregularitat i les diferents lesions de les jugadores. 
Tot i aquest handicap, l’equip va lluitar fins al final de la tem-
porada per disputar la fase d’ascens a la Lliga Femenina 2. Les 
noies de Tito Sobrín van quedar terceres a la primera lligueta 
amb un total d’onze victòries en divuit partits. Durant la ronda 
inicial, l’aportació de les noies del Júnior A va ser clau per suplir 
les lesionades. 

Va arribar la segona fase amb una plaça d’ascens en joc, que 
es decidia a través d’uns play-offs. El Barça va recuperar totes 
les jugadores de la infermeria, però malgrat disposar de la plan-
tilla al complet, les barcelonistes no van poder mostrar el seu 
millor nivell. Després d’una derrota  contra un rival directe, el 
Platges de Mataró (53-56), a quatre jornades per al final, el Bar-
ça quedava obligat a guanyar a la pista del Draft Gramanet per 
una diferència superior als 10 punts per continuar viu. No obs-
tant, la victòria es va quedar curta (55-62) i les noies de Sobrín 
van quedar-se sense opcions de jugar els play-offs d’ascens.

La temporada 2014/2015 va ser bona per a les categories in-
feriors del Barça CBS, que va aconseguir que nou dels setze 
equips estiguessin a les fases finals de les seves categories cor-
responents. Els èxits més importants els va assolir el Júnior A, 
que es va proclamar campió de la Copa Federació, va quedar 
segon a Catalunya i va participar per primer cop als Campio-
nats d’Espanya, en què va quedar vuitè.

BÀSQUET FEMENÍ

EQUIP CLASSIFICACIÓ COMPETICIÓ
Sènior A Sisè COPA CATALUNYA
Sènior Blau Tercer 1A CATALANA
Sènior Grana Setzè 2A CATALANA
Júnior A Segon PREFERENT A

Primer COPA FEDERACIÓ
Vuitè CAMPIONAT D‘ESPANYA

Júnior Blau Quart INTERTERRITORIAL
Júnior Grana Quart INTERTERRITORIAL
Cadet A Setè PREFERENT A
Cadet Blau Primer TERRITORIAL
Cadet Grana Cinquè NIVELL B1
Infantil A Quart NIVELL A2
Infantil Blau Segon TERRITORIAL
Infantil Grana Cinquè NIVELL B1
Preinfantil A Sisè NIVELL A1
Preinfantil B Vuitè NIVELL B1
Mini A Quart NIVELL A1
Mini Blau Sisè NIVELL A2
Premini A Quart NIVELL A2
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PLAY-OFF PER TERCER ANY 
CONSECUTIU I CAMPIONES DE 
LA SUPERLLIGA CATALANA

El CVB Barça va tornar a fer una bona actuació a la Superlliga 
Femenina i es va classificar per als play-off pel títol per tercera 
vegada seguida, després de finalitzar sisè a la fase regular amb 
27 punts. Amb tot, el Barça no va poder guanyar cap partit dels 
play-offs i va quedar eliminat a la lligueta. D’altra banda, gràci-
es als bons resultats obtinguts la temporada 2013/14, el conjunt 
barcelonista va tenir el privilegi de disputar competició europea, 
la Challenge Cup. Les noies de Xavier Perales van quedar elimi-
nades a la segona ronda de la fase de classificació, després de 
perdre contra el campió de Bèlgica, l’Asterix Kieldrecht (3-0). 

A banda de la Superlliga i de l’aventura a Europa, el Barça tam-
bé va arribar a les semifinals de la Copa de la Reina, en què va ser 
eliminat contra el Leadernet Navarcable (3-0). Finalment, el CVB 
Barça es va proclamar campió de la Superlliga Catalana després 
d’una contundent victòria contra el Sant Cugat per 0-3.

Pel que fa a les categories inferiors, cal destacar el títol de 
campió d’Espanya assolit pel Juvenil A. Un altre equip juvenil 
del Club, el Grana, es va proclamar guanyador del Campionat 
de Catalunya de Segona Divisió. També van aconseguir bons 
resultats el Cadet Blau, que va ser el guanyador del Campionat 
de Catalunya de Segona Divisió, i l’Infantil A, que va guanyar el 
Campionat de Catalunya.

VOLEIBOL FEMENÍ
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EQUIP CLASSIFICACIÓ CAMPIONAT
Sènior Sisè LLIGA REGULAR SUPERLLIGA FEMENINA

Semifinalista COPA DE LA REINA
Segon RONDA 2015 CEV VOLLEYBALL CHALLENGE CUP
Campió SUPERLLIGA CATALANA

Primera Nacional Quart FASE CLASSIFICACIÓ
Quart FASE PERMANÈNCIA

Segona Catalana Quart FASE CLASSIFICACIÓ CAMPIONAT DE CATALUNYA
Cinquè FASE D’ASCENS A 1A DIVISIÓ

Tercera Catalana Tercer FASE CLASSIFICACIÓ CAMPIONAT DE CATALUNYA
Cinquè FASE D’ASCENS A 1A DIVISIÓ

Juvenil A Campió CAMPIONAT D’ESPANYA
Subcampió SUPERLLIGA JÚNIOR
Segon LLIGA CAMPIONAT DE CATALUNYA
Subcampió CAMPIONAT DE CATALUNYA (FASE FINAL)

Juvenil Blau Primer LLIGA CAMPIONAT DE CATALUNYA 2A DIVISIÓ
Segon FASE D’ASCENS
Cinquè FASE FINAL CAMPIONAT DE CATALUNYA 2A DIVISIÓ 

Juvenil Grana Campió CAMPIONAT DE CATALUNYA 2A DIVISIÓ
Segon LLIGA CAMPIONAT DE CATALUNYA 2A DIVISIÓ
Primer FASE D’ASCENS 

Juvenil Pro Sisè LLIGA CAMPIONAT DE CATALUNYA 3A DIVISIÓ
Setè FASE D’ASCENS A 2A DIVISIÓ

Cadet A Desè CAMPIONAT D’ESPANYA
Segon LLIGA CAMPIONAT DE CATALUNYA
Subcampió CAMPIONAT DE CATALUNYA (FASE FINAL)
Setè COPA D’ESPANYA
Segon GRAN PREMI BASE FCVB

Cadet Blau Campió CAMPIONAT DE CATALUNYA 2A DIVISIÓ
Primer LLIGA CAMPIONAT DE CATALUNYA 2A DIVISIÓ
Primer FASE D’ASCENS 
Subcampió COPA D’ESPANYA

Cadet Grana Tercer LLIGA CAMPIONAT DE CATALUNYA 2A DIVISIÓ
Cinquè FASE D’ASCENS A 1A DIVISIÓ

Cadet Pro Cinquè LLIGA CAMPIONAT DE CATALUNYA 3A DIVISIÓ
Vuitè FASE D’ASCENS A 2A DIVISIÓ 

Infantil A Sisè CAMPIONAT D’ESPANYA
Primer LLIGA CAMPIONAT DE CATALUNYA
Campió CAMPIONAT DE CATALUNYA (FASE FINAL)
Cinquè COPA D’ESPANYA
Campió GRAN PREMI BASE FCVB

Infantil Blau Primer
FASE CLASSIFICACIÓ CAMPIONAT DE CATALUNYA 
2A DIVISIÓ

Cinquè FASE D’ASCENS A 1A DIVISIÓ
Infantil Grana Quart FASE 1 CAMPIONAT DE CATALUNYA 2A DIVISIÓ

Segon
FASE CLASSIFICACIÓ CAMPIONAT DE CATALUNYA 
2A DIVISIÓ

Aleví A Segon FASE 1 CAMPIONAT DE CATALUNYA
Segon FASE 2 CAMPIONAT DE CATALUNYA



A LES MANS DELS 
MILLORS EXPERTS

Aquesta temporada 2014/15 els professionals dels Serveis Mè-
dics van continuar treballant en la millora de la pràctica clí-
nica, tant en la vessant diagnòstica com en la terapèutica, i 
també en la readaptació per obtenir una bona reincorporació 
a la pràctica esportiva. Es va garantir l’accessibilitat als Serveis 
Mèdics allargant l’horari de visita mèdica fins a les 21 hores, per 
tal de garantir la cobertura a la majoria d’entrenaments que es 
fan a la Ciutat Esportiva.

Es va fomentar el treball en equip amb l’organització de múl-
tiples activitats conjuntes, no només amb els professionals as-
sistencials, sinó també amb els preparadors físics. La formació 
continuada va continuar tenint un pes molt important dins la 
dinàmica dels Serveis Mèdics i es van continuar duent a terme 
els cursos de Medicina Esportiva d’Esports d’Equip. L’apartat de 
l’atenció assistencial de les emergències va estar present en múl-
tiples cursos fets, així com en els primers simulacres realitzats.

A Londres es va presentar, a la conferència mèdica de la FIFA, 
la 2a Edició de la Guia Pràctica clínica del múscul realitzada de 
manera conjunta amb ASPETAR. Per encàrrec de la FIFA, els Ser-
veis Mèdics del Club desenvoluparan la Guia del Múscul per al 
futbol, que s’ha de presentar en la conferència que es farà l’any 
2018 a Moscou. A més, s’està redactant conjuntament amb ex-
perts mundials la 2a Guia de Pràctica clínica del tendó. D’altra 
banda, els estudis epidemiològics també van donar la informa-
ció necessària per treballar en tot allò que s’esdevé més comú i 
greu, i alhora per fer treball preventiu en totes les patologies de 
les anomenades evitables.

Es va arribar a un acord per incorporar al Centre Mèdic una 
Ressonància Nuclear Magnètica de 3 Tesles amb Toshiba, que 
sens dubte donarà molta més capacitat resolutiva de cara al 
diagnòstic i al seguiment de les lesions.

L’Auditori 1899 va ser l’escenari de la trobada anual de Mus-
cleTech Network, que enguany va celebrar la seva sisena edi-
ció. Aquestes jornades mèdiques són la referència en l’àmbit 
mundial com a fòrum de trobada d’investigadors i metges per 
intercanviar i discutir les últimes tendències i innovacions en el 
camp de les lesions de múscul i tendó. L’acte inaugural d’aques-
ta trobada, organitzada pel FC Barcelona, Aspetar i el Centre 
Tecnològic Leitat, va comptar amb la participació, entre d’al-
tres, del Dr. Jordi Monés, directiu de l’Àrea Mèdica i Rendiment.

De cara a la temporada vinent els Serveis Mèdics formaran 
part d’un nou departament on també hi haurà l’Àrea de Ren-
diment i Preparació Física i l’Àrea de Tecnologia. Es pretén fo-
mentar i treballar de manera més transversal en aquestes tres 
àrees, per millorar encara més els resultats de rendiment físic i 
esportiu dels jugadors dels diferents esports professionals.

SERVEIS MÈDICS
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SOCIS

ACTES I PROJECTES SOCIALS

INSTITUCIONAL
Rècord d’assistència a l’Assemblea de Compromissaris 
Un total de 1.112 socis es van acreditar a l’Assemblea General 
de Socis Compromissaris que es va celebrar el 18 d’octubre 
del 2014 al Palau de Congressos de Catalunya. Aquesta xifra 
va representar un rècord d’assistència, ja que va superar els 
1.070 de l’any 2010. Aquesta va ser la primera Assemblea des de 

l’aprovació dels nous Estatuts, que incloïen diversos articles per 
facilitar-hi l’assistència. Els compromissaris podien renunciar al 
seu càrrec fins a un mes abans de la data de l’Assemblea, i un 
total de 407 van ser substituïts. També els presidents de les 
federacions territorials de les penyes que complien les condici-
ons estatutàries van poder assistir-hi, substituint els antics 25 
compromissaris que podia escollir la Junta Directiva.

Reunió del Senat
El dijous 30 d’abril es va celebrar a la sala Auditori 1899 la reu-
nió ordinària del Senat. Un total de 170 senadors van assistir a 
l’acte, acompanyats d’alguns familiars.

El president Josep Maria Bartomeu va exposar la visió de la 
situació del Club, i tot seguit el secretari de la Junta, Jordi Moix, 
va efectuar una presentació del nou projecte per al Miniestadi. 
Seguint amb l’ordre del dia, es va procedir a lliurar els diplomes 
i els carnets acreditatius a 35 dels 68 socis que durant l’any 
havien obtingut la condició de senadors.

Lliurament d’insígnies a la fidelitat
Un total de 182 dels 228 socis convocats van rebre el reconei-
xement als seus 50 anys de fidelitat al Club amb el lliurament 

de la insígnia d’or. L’acte es va celebrar a la sala Auditori i va 
ser presidit pel vicepresident Jordi Cardoner, acompanyat pel 
directiu Pau Vilanova. Els guardonats van comptar amb l’assis-
tència de 494 familiars i amics. 

Pel que fa a les insígnies d’argent, atesa la quantitat de socis 
que van complir els 25 anys de fidelitat al FC Barcelona el 2014, 
aquest cop van estar convocats 1.719 guardonats en sis jorna-
des a l’Auditori 1899, els dies 24 i 25 de novembre i 2, 4, 11 i 12 
de desembre.

El vicepresident de l’Àrea Social, Jordi Cardoner, va lliurar les 
insígnies de les dues primeres convocatòries del mes de no-
vembre, que van reunir un total de 333 socis. A les convocatò-
ries de desembre el directiu Pau Vilanova va acompanyar Jordi 
Cardoner i es van donar les insígnies a 635 socis. Tots van ser 
guardonats amb la insígnia i el diploma commemoratiu i, jun-
tament amb els familiars que els van acompanyar, es van fer 
una fotografia que van poder recollir en sortir de l’acte.

Actes de reconeixement a barcelonistes il·lustres
Nicolau Casaus
L’Auditori 1899 del FC Barcelona es va omplir de gom a gom 
per acollir el divendres 17 d’abril del 2015 la presentació del 
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llibre Nicolau Casaus, ugetista i culer, obra del periodista Jordi 
Garcia-Soler, impulsat per la UGT amb la col·laboració del FC 
Barcelona. L’acte va comptar amb la presència del president 
del Barça, Josep Maria Bartomeu, que va estar acompanyat 
del vicepresident Jordi Cardoner, nét de Nicolau Casaus, del 
secretari general de la UGT a Catalunya, Josep Maria Álvarez, 
i de l’autor del llibre.

La família de Nicolau Casaus va estar present en un acte que 
va reunir un gran nombre de persones vinculades al moviment 
penyístic blaugrana, a la UGT, al barcelonisme i a diferents àmbits 
socials i que van deixar petit l’aforament de l’Auditori 1899.

Mariano Cañardo
El llibre El primer campeón. El mundo que vio Mariano Cañar-
do, d’Iván Vega, va ser presentat el 30 de gener a l’Auditori 
1899. L’obra, dedicada a un dels primers ídols del ciclisme es-
panyol que va vestir la samarreta blaugrana durant set anys, 
recupera i reivindica la memòria d’aquest ciclista català que 
va ser tot un referent per a diverses generacions dels anys 20, 
30 i 40 del segle XX. L’acte va comptar amb la presència del 
vicepresident del FC Barcelona, Jordi Cardoner, així com del 
president de la Volta Ciclista a Catalunya, Rubèn Peris; l’autor 
del llibre, Iván Vega, i l’editor de Cultura Ciclista, Bernat López. 
També hi van assistir una representació de la família de Marià 
Cañardo, encapçalada per la seva filla, Neus Cañardo.

Manifest contra l’homofòbia
El dijous 14 de maig el FC Barcelona va rubricar el compromís 
del Club amb la lluita contra l’homofòbia en un acte que es 
va celebrar a la Llotja del Camp Nou. En aquest acte el vice-
president Jordi Cardoner i el directiu Ramon Pont van signar 
un manifest per mitjà del qual el Barça es va comprometre 
a promoure la diversitat i a assegurar la difusió de missatges 
positius sobre la tolerància, el respecte i la dignitat, incloent-hi 
l’orientació sexual.

Posteriorment a la signatura, es va celebrar a la Sala París 
una taula rodona presentada per Manel Fuentes amb el títol 
El Barça contra l’homofòbia. En aquesta sessió, presidida pel 
conseller de la Generalitat Santi Vila, hi van participar Miguel 
Ángel Aguilar García, fiscal coordinador del Servei d’Odi i Dis-
criminació de la Fiscalia Provincial de Barcelona; Albert Oliva, 
inspector dels Mossos d’Esquadra; el president de Panteres 
Grogues, Jacques Schoofs, i el vicepresident Jordi Cardoner. 

Amb motiu d’aquesta manifest, el Club va crear una cam-
panya de sensibilització sota el lema Juguem en equip, cele-
brem el respecte, que va incloure un vídeo en què es defensa la 
lluita contra l’homofòbia a través de la diversitat i la narració 
coral d’una jugada de gol protagonitzada per Andrés Iniesta. 
El jugador manxec va ser un dels esportistes del Club que va    
participar en l’espot, juntament amb Dani Alves i Víctor Tomàs, 
capità del primer equip d’handbol, en representació de les sec-
cions. També hi van col·laborar personalitats públiques com els 
periodistes Bernat Soler, Elisenda Roca, Toni Cruanyes i Manel 
Fuentes, el Mag Lari i sor Lucía Caram.

SOCIS
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ACCESSIBILITAT-SENSIBILITAT-
ESPECIALITZACIÓ
Atenció de l’OAE
Des de l’Oficina d’Atenció Especialitzada (OAE), amb l’objec-
tiu de mostrar la sensibilitat del FCBarcelona vers les persones 
que pateixen qualsevol tipus de discapacitat o afectació en 
la seva mobilitat, es va continuar proporcionant una atenció 
especialitzada i personalitzada al llarg de la temporada 2014/15. 
L’atenció presencial i el volum de correus electrònics i trucades 
telefòniques gestionades van seguir creixent, a causa del fet 
que els socis i els aficionats discapacitats s’hi van adreçar di-
rectament o van interactuar amb l’OAE.

L’OAE va coordinar també, amb l’ajuda de la Mesa d’Asses-
sors, diverses accions de millora en l’accessibilitat a l’Estadi i 
d’adaptació de les instal·lacions. Es van crear localitats especí-
fiques per a usuaris de cadira de rodes al Miniestadi i al Palau 
Blaugrana i es va millorar la comunicació amb el col·lectiu de 
socis discapacitats. 

I Simpòsium Internacional de la Discapacitat i el Futbol
Les instal·lacions del FC Barcelona van acollir els dies 28 i 29 
d’abril del 2015 el I Simpòsium Internacional de la Discapacitat 
i el Futbol. La primera jornada va estar dedicada a reflexionar 
i debatre sobre la inclusió de les persones amb discapacitats 
dins el món de l’esport, i del futbol en particular, i va començar 
amb l’exposició dels projectes duts a terme pel FC Barcelona en 
els últims anys en aquesta matèria i liderats per l’OAE.

Els integrants de la Mesa d’Assessors de l’OAE van aprofun-
dir en els projectes desenvolupats per introduir millores dins el 
Barça i, finalment, la jornada es va tancar amb les exposicions 
dels experts en temes de discapacitats dels clubs europeus 
convidats, com el Manchester United, el Bayern de Munic, el 
Chelsea i l’Ajax.

El dia 19 d’abril es va celebrar una jornada esportiva en què 
els grans protagonistes van ser els equips de futbol del Chelsea, 
el Werder Bremen, l’Everton, l’Only Friends-Ajax i la PB Special 
Barça, integrats per futbolistes amb discapacitats intel·lectuals.

Uns 70 jugadors van participar en el Campus de futbol cele-
brat a la Ciutat Esportiva i en què, sota la coordinació de tèc-
nics del FC Barcelona, van rebre unes xerrades formatives sobre 
l’esport, el futbol, els valors i l’alimentació. També van realitzar 
diverses activitats per experimentar i aprendre els aspectes 
tècnics, tàctics i físics del futbol, que tot seguit van posar en 
pràctica en un apassionant torneig de futbol entre tots els par-

ticipants. Els jugadors del primer equip Gerard Piqué i Javier 
Mascherano es van apropar al Campus per saludar personal-
ment els seus participants.  

IV Diada del Soci Solidari
Per quart any consecutiu, coincidint amb la primera elimina-
tòria de Copa contra l’Osca, el Club va organitzar el dimarts 16 
de desembre del 2014 la IV edició de la Diada del Soci Solidari. 
Bona part dels espectadors que van assistir a l’Estadi ho van 
poder fer gràcies a l’alliberament solidari dels socis abonats, 
que aquell dia van oferir el seu seient de manera totalment 
gratuïta a entitats i associacions dedicades als col·lectius socials 
més desfavorits de tot Catalunya.

Gràcies a les accions efectuades pel Club amb l’objectiu 
d’aconseguir l’alliberament solidari d’abonaments, es van 
poder repartir un total de 45.000 invitacions entre entitats 
d’infants necessitats, d’atenció assistencial, hospitals, centres 
de discapacitat, centres de persones grans, casals d’avis, ta-
llers ocupacionals i formatius, ONCE, Creu Roja i altres Fun-
dacions o ONGs. També es van sortejar deu Llotges Presiden-
cials i una samarreta signada pels jugadors del primer equip. 

El dilluns 15 de desembre a l’Auditori 1899 es va celebrar un 
acte d’agraïment a totes les entitats i organismes que van 
col·laborar en aquesta diada i en el repartiment d’entrades 
als diferents col·lectius.

L’acte el van presidir el vicepresident Jordi Cardoner i la di-
rectiva Pilar Guinovart. Els principals organismes implicats en 
aquesta acció solidària van ser la Generalitat de Catalunya, a 
través del Departament de Benestar Social; l’Ajuntament de 
Barcelona, l’Ajuntament de Badalona, la Creu Roja i la Fundació 
del FC Barcelona, que van canalitzar el repartiment d’entrades 
a 3.000 associacions i col·lectius d’interès social.
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‘T’Acompanyem’ i venda d’entrades
Al llarg de la temporada 2014/15 es va continuar consolidant el pro-
grama T’Acompanyem i se’n va incrementar el nombre de serveis 
respecte de les temporades anteriors. La qualitat del servei va des-
tacar per la seva millora i es van rebre mostres de satisfacció per 
part dels usuaris. El nombre total de serveis proporcionats al llarg 
de la temporada va ser de 992 dins de l’Estadi i de 210 de transport 
adaptat fins al Camp Nou. Pel que fa a la venda d’entrades, l’OAE 

va gestionar durant la temporada la venda o el bescanvi de 280 
entrades per a persones amb problemes de mobilitat a l’Estadi. El 
personal d’accessos va demostrar que coneix el servei i va col·la-
borar sempre, mostrant empatia i sensibilitat, fet que va facilitar la 
tasca dels voluntaris i va millorar la imatge del servei. 

Acte d’homenatge als voluntaris de la Creu Roja 
Coincidint amb l’últim partit de Lliga a l’Estadi de la temporada 
2014/15, el FC Barcelona va fer un acte d’homenatge als volunta-
ris de la Creu Roja que cada temporada, des del febrer del 2012, 
col·laboren amb l’Oficina d’Atenció Especialitzada (OAE) en el 
funcionament del programa T’Acompanyem. El Barça va voler 
agrair la feina dels voluntaris que ajuden els socis amb mobilitat 
reduïda i que tenen problemes per accedir al Camp Nou.

En total van ser 76 voluntaris els que van participar durant 
tota la temporada en aquest projecte de l’OAE.

A Berlín per la Final de la Champions
L’OAE va coordinar i gestionar la venda d’entrades i el desplaça-
ment de 29 socis discapacitats amb els seus acompanyants res-
pectius a la Final de la Champions de Berlín. Els socis usuaris de 
cadira de rodes, cecs o sordmuts van viatjar en diferents avions de 
l’agència oficial del Club. A Berlín se’ls va proporcionar un transport 
adaptat directe, tant a l’anada com a la tornada, entre l’aeroport i 
l’estadi olímpic, i el personal de l’OAE va estar en tot moment a la 
seva disposició a l’arribada, a l’estadi i a la tornada.

SOCIS

PROJECTES DE PROXIMITAT
Llotja Oberta
Una temporada més La Llotja Oberta va oferir a alguns so-
cis la possibilitat de poder gaudir d’un partit des de la posició 
més privilegiada de l’Estadi, la Llotja Presidencial. Aquests socis 
agraciats es van escollir entre tota la base de socis majors de 
divuit anys mitjançant un sorteig que va comptar amb la pre-
sència del vicepresident Jordi Cardoner.

Com ja es va fer la temporada anterior, va haver-hi cinc so-
cis guanyadors per a cada partit, que van poder venir amb un 
acompanyant. Un dels cinc socis guanyadors sempre va ser un 
senador (els 1.000 primers socis del Club), ja que es fa aquesta 
deferència cap als socis més antics de l’Entitat. 

Llotja Oberta Palau
La Llotja Oberta del Palau va donar l’oportunitat als socis de 
poder gaudir del privilegi de presenciar un partit des de la Llot-
ja Presidencial. 

Aquesta temporada 2014/15 va ser la primera vegada que hi 
van assistir socis en tots els partits de les seccions professionals 
celebrats al Palau Blaugrana. 

Llotja Oberta  Jove
La Llotja Oberta Estadi Camp Nou per als socis joves es va tor-
nar a fer durant la temporada, amb motiu del partit FC Barce-
lona-Còrdova que es va disputar el 20 de desembre del 2014. 
Com és habitual, aquest acte es va dur a terme una vegada a la 
temporada i es va tornar a fer coincidir amb un partit proper a 
les dates nadalenques per facilitar l’assistència dels més joves, i 
perquè són uns dies que sempre conviden a aquest tipus d’ac-
tivitats adreçades als més petits del Club. 
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Lliga de Futbol per a Socis
Els socis del FC Barcelona van tenir l’oportunitat de posar-se la 
samarreta del Barça i participar en una nova edició de la Lliga 
de Futbol per a Socis disputada a les instal·lacions de la Ciutat 
Esportiva. Els equips finalistes van poder disputar els partits fi-
nals al Camp Nou, sortint a la gespa de l’Estadi amb l’himne del 
Barça sonant de fons. Aquesta edició del 2014/15 va consolidar 
el Trofeu Ramallets, al millor porter, instaurat la temporada an-
terior, i va premiar per primer cop amb el Trofeu Messi el millor 
golejador de la Lliga per a Socis. D’altra banda, els socis més 
petits també van poder gaudir d’unes jornades formatives de 
futbol i van jugar un partit amistós al Camp Nou, i van fer rea-
litat d’aquesta manera el somni inoblidable de jugar a la gespa 
on també ho fan els seu ídols. 

Aquesta activitat va destacar pel seu caire social i esportiu, 
que va afavorir que més de 500 socis poguessin relacionar-se 
entre ells i fer ús de les instal·lacions esportives del FC Barcelona.

X Mostra de Nadales Blaugrana
Els nens i nenes socis del Barça van enviar més de 1.200 dibui-
xos per felicitar el Nadal arreu del món. Aquest cop l’encarrega-
da de seleccionar els millors va ser la il·lustradora Roser Calafell, 

que va escollir aquell que representava millor el Nadal blaugra-
na. El tema d’aquest any va ser L’estrella de Nadal Blaugrana.

La  Mostra de Nadales Blaugrana, que va exposar tots els 
dibuixos, es va fer la Museu del Club i tots els socis i sòcies la 
van poder visitar durant les vacances de Nadal.

Tots els infants guanyadors, juntament amb els seus fami-
liars, van poder assistir al Museu del FC Barcelona a l’entrega 
de premis que es va dur a terme al mes de desembre del 2014.

Nous abonats a l’Estadi i llista d’espera
Per quart any consecutiu la Junta Directiva va decidir adju-
dicar als socis inscrits a la llista d’espera la totalitat dels abo-
naments de baixa després del procés de renovació. Aquesta 
temporada la quantitat va ser de 1.038 abonaments més dues 
localitats per a cadira de rodes, una xifra que es va incremen-
tar considerablement en relació amb altres temporades per 
l’efecte del cens. 

Els primers 1.038 socis inscrits es van convocar seguint es-
trictament l’ordre d’antiguitat a la llista d’espera, i a partir del 
9 de febrer els socis van poder efectuar el tràmit per escollir 
localitats. Els nous abonaments estaran disponibles per a la 
temporada 2015/16. 
Dades d’abonaments adjudicats en processos anteriors:

2011/12: 199 abonaments + 12 per a discapacitats.
2012/13: 161 abonaments + 1 per a discapacitats.
2013/14: 319 abonaments.
El 7 de gener va finalitzar el procés anual de ratificació de la 

inscripció a la llista d’espera d’abonaments a l’Estadi, i van passar 
per l’OAB un total de 7.547 socis que van ratificar la seva inscrip-
ció. El 20 d’abril es va publicar la numeració actualitzada de la 
llista d’espera i al final de temporada, a dia 30 de juny del 2015, 
hi constaven inscrits un total de 8.808 socis sense abonament.
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‘Fem Família’
A partir del 7 d’abril va començar el procés de sol·licitud del pro-
grama Fem Família, adreçat a les famílies i que ofereix tot un 
seguit d’avantatges exclusius per a aquest col·lectiu. La primera 
mesura permet que a partir del tercer fill soci el carnet sigui 
gratuït fins als 18 anys.

Per ser beneficiaris del programa Fem Família els interessats 
cal que efectuïn la sol·licitud de manera presencial a l’Oficina 
d’Atenció al Barcelonista (OAB). Aquesta mesura va ser retro-
activa en la quota del carnet de soci del 2015 per a les peticions 
efectuades fins al 31 de maig.

El programa Fem Família es va afegir a la resta d’iniciatives 

socials impulsades pel FC Barcelona amb l’objectiu de fomen-
tar l’assistència familiar a l’Estadi. És el cas de la creació del 
Passaport Sènior i l’ampliació de l’edat màxima fins als 14 anys 
del Passaport Infantil. 

Amb l’entrada en funcionament del projecte Fem Família es 
van posar a disposició dels socis nous instruments i ajuts per-
què les famílies culers puguin continuar gaudint del Club. 
 
I Taller de Cocreació
El FC Barcelona va organitzar el primer Taller de Cocreació 
amb socis de l’Entitat, amb l’objectiu de treballar conjunta-
ment en un procés de propostes i idees per millorar el Club a 
partir de l’ús de la tecnologia, aprofitant el context del Mobile 
World Congress. Sota el títol Smart & Mobile, connexió de 
futur, una cinquantena de socis del Barça d’entre 18 i 40 anys 
es van reunir a l’Auditori 1899 per proposar idees que, vincu-
lades a aplicacions tecnològiques, poguessin facilitar el dia a 
dia de l’Entitat.

L’ÀREA SOCIAL, AMB LES 
SECCIONS AMATEURS
Suport, marca i promoció
Les seccions no professionals adscrites a l’Àrea Esportiva del Club 
van passar la temporada 2014/15 a estar tutelades institucional-
ment per l’Àrea Social. Aquesta nova implicació va contribuir a ator-
gar més visibilitat a aquestes seccions amateurs, amb accions enca-
minades a donar-les a conèixer als socis i a mostrar la pluralitat i la 
diversitat esportiva existent. Altres aspectes en els quals va inter-
venir l’Àrea Social van estar dirigits a donar suport i rellevància insti-
tucional a les seccions amateurs, així com a l’organització  d’accions 
amb què se’n potenciés la promoció, la visibilitat i la comunicació.

Per aconseguir tots aquests aspectes es va generar una mar-
ca i una imatge paraigua per identificar i posar en valor les 
seccions no professionals. 

Recepció a l’Ajuntament de Barcelona
Dins l’àmbit institucional, l’11 de maig una àmplia representació 
de les seccions amateurs formada per unes 200 persones va ser 
rebuda al Saló de Cent de l’Ajuntament de Barcelona.

El vicepresident de l’Àrea Social, Jordi Cardoner i Casaus, va 
encapçalar la representació del Club en aquesta recepció, que 
va estar presidida per la tinent d’alcalde de Qualitat de Vida, 
Igualtat i Esports de l’Ajuntament de Barcelona, Maite Fandos.

Carnet de Seccions Amateurs
Amb l’objectiu de donar suport a les seccions no professionals, el 
Club va crear el Carnet de les Seccions Amateurs del FC Barcelona, 
que va servir per acreditar tots els membres d’aquest col·lectiu i 
que els atorga una sèrie d’avantatges i descomptes en serveis i 
activitats del Club, com el Museu, la botiga i els partits celebrats al 
Camp Nou, al Miniestadi i al Palau Blaugrana, entre d’altres.

El lliurament d’aquests Carnets de les Seccions Amateurs va 
tenir lloc en un acte massiu celebrat al Palau Blaugrana el 9 de 
març del 2015, amb la presència de tots els integrants de les nou 
seccions amateurs del Club, del president Josep Maria Barto-
meu, del vicepresident Jordi Cardoner i del directiu Jordi Monés. 
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EL MUSEU MÉS VISITAT 
DE CATALUNYA

MUSEU 

El Museu del FC Barcelona va tornar a liderar, un any més, el 
rànquing dels museus més visitats de Catalunya. El 2014 va 
tancar l’any amb 1.530.484 visitants, fet que va significar un 
1,62% més que l’any anterior, quan va rebre 1.506.022 persones. 
El van seguir en segona posició el Museu Dalí de Figueres, amb 
1.297.311 visitants, i en tercer lloc el Museu Picasso de Barcelona, 
amb 919.814 visitants.

30 anys de vida
Una de les fites més importants viscudes al Museu del Barça 
durant la temporada va ser la celebració del 30è aniversari, el 
24 de setembre del 2014. Els actes d’aniversari es van iniciar el 
mateix dia de la Mercè, amb una visita institucional encapça-
lada pel vicepresident Jordi Cardoner, i una jornada de portes 
obertes per als socis i acompanyants. Per commemorar l’efe-
mèride, en el partit de Lliga al Camp Nou contra el Granada, el 
27 de setembre, els jugadors del primer equip van vestir una 
samarreta especial que incloïa un logotip del 30è aniversari del 
Museu al pit, al costat de l’escut del Club. Aquell mateix dia de 
partit, els socis i aficionats van poder gaudir de tot un seguit 
d’activitats i accions a l’esplanada del Camp Nou.

Entre les activitats per celebrar l’aniversari del Museu, es va 
dur a terme un concurs de selfies del #CampNouExperience. Va 
haver-hi 2,76 milions de m’agrada en les més de 8.000 fotogra-
fies fetes durant el concurs a Instagram.

A més, al llarg de la temporada van ser moltes les persona-
litats que van gaudir del Camp Nou Experience, amb la visita 
al Museu i un Tour per l’Estadi. Jugadors del primer equip com 
Neymar Jr van conèixer la història del FC Barcelona de primera 
mà. També ho van fer exjugadors com Belletti, Giuly, Bakero 
o Alan Simonsen, així com altres visites interessades especi-
alment en el funcionament de la instal·lació, com va ser el cas 
dels responsables del Museu Roland Garros.

L’Any Suñol 2015 
L’Any Suñol 2015 va arrencar el dijous 26 de març amb la inau-
guració de l’espai permanent al Museu del FC Barcelona dedicat 
a la figura de Josep Suñol i Garriga (Barcelona, 1898-Serra de 
Guadarrama, 1936), el president del Club que va morir assassinat 
a l’agost del 1936, a l’inici de la Guerra Civil, a mans de l’exèrcit 
franquista. L’acte va estar presidit per Josep Maria Bartomeu i el 
vicepresident de l’Àrea Institucional i Internacional Carles Vilar-
rubí i va comptar amb la presència de Margarita Ruiz de Com-
balia, gerent de la Fundació Suñol, que va representar la família.

L’obertura oficial de l’Any Suñol va ser un homenatge esta-
blert per la Junta Directiva per commemorar el 80è aniversari 
del seu accés a la presidència del Club.

L’Espai Suñol del Museu va ser una de les iniciatives incloses al 
calendari d’accions que es van desenvolupar durant l’Any Suñol, 
i va recollir diverses imatges i documents històrics, així com un 
vídeo de qui, a més de ser president de l’Entitat del 1935 fins a la 
seva mort, va ser un mecenes cultural, editor, periodista, polític, 
home d’esport i figura cabdal en la societat catalana dels anys 30.

Luis Suárez dóna la seva Pilota d’Or al Museu
Dins dels actes de celebració del 30è aniversari del Museu, el 
futbolista gallec Luis Suárez, primer jugador del FC Barcelona 
que va guanyar la Pilota d’Or i únic jugador espanyol que ha 
conquerit aquest guardó fins al moment, va fer entrega al Mu-
seu del Barça del trofeu original que va rebre l’any 1960. 

Aprofitant aquesta entrega de la Pilota d’Or, a la qual van as-
sistir el president del Club, Josep Maria Bartomeu, i el futbolista 
del primer equip de futbol Andrés Iniesta, entre altres directius, 
exjugadors i personalitats, Luis Suárez Miramontes va visitar 
el Museu del FC Barcelona per conèixer tots els detalls de la 
història blaugrana. I ho va fer acompanyat per alguns nens de 
l’FCBEscola de Barcelona, que van viure una jornada molt es-
pecial al costat de l’històric exjugador, que va compartir la seva 
experiència i va aportar nous coneixements a la formació dels 
joves de l’FCBEscola. Els nens i Luis Suárez van fer el Tour del 
Camp Nou Experience plegats, i després els joves blaugrana 
van assistir a l’acte d’entrega de la Pilota d’Or. 

Espai Triplet
La consecució del triplet, la fita esportiva més important de 
la temporada, també va quedar reflectida al Museu, amb la 
instal·lació d’una vitrina dedicada als tres trofeus de la Lliga, 
la Copa i la Champions conquerits pel primer equip de futbol. 
Tenint en compte que és l’únic equip del món que ho ha assolit 
en dues ocasions, aquesta vitrina es va convertir a partir del 
mes de juny en una de les estrelles del recorregut i en el lloc 
més fotografiat del Museu.
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CONSOLIDACIÓ DEL MODEL 
ORGANITZATIU

PENYES

L’any 2010, el moviment de penyes estava organitzat en 33 zo-
nes, cadascuna de les quals estava representada per un delegat 
escollit democràticament. Una de les idees principals del projec-
te Penyes Segle XXI era la de trobar una manera més efectiva 
d’organitzar el conjunt de les penyes. Va ser el 2013 quan es va 
arribar a un punt culminant, passant a ser 30 zones, organitzades 
en federacions. Així, cada zona comptava amb una estructura 
clara i liderada per una junta directiva, un equip de treball tam-
bé escollit democràticament i que vetlla pels interessos de les 
penyes que la componen.

Aquests canvis afectaven, també, el sistema representatiu del 
Congrés Mundial de Penyes, òrgan màxim de govern del movi-
ment. Es passava, així, d’un màxim de quatre representants per 
penya a un sistema ponderat de representació de cada fede-
ració, basat en el nombre de penyes i penyistes. El Congrés de 
l’estiu del 2014 va ser el primer en què es va implantar aquest 
nou sistema, aconseguint l’assistència de congressistes segons la 
presència del moviment penyístic en el territori que representen.

Amb aquesta organització, el moviment va disposar al final de 
la temporada 2014/15 d’uns fonaments sòlids per tal d’afrontar 
els anys que havien de venir amb prou garanties.

Congrés Mundial de Penyes
El Palau de Congressos de Catalunya va ser l’escenari del XXXV 
Congrés Mundial de Penyes del FC Barcelona que es va celebrar 
els dies 17 i 18 d’agost del 2014, coincidint amb la celebració el 
darrer dia del Trofeu Joan Gamper. El Congrés va reunir un total 
de 416 penyes amb representació de les 30 Federacions i un 
total de 1.083 penyistes. 

La primera jornada va servir per debatre i aprovar la Ponèn-
cia Marc d’aquest any, i es van proposar tot un gruix de sug-
geriments sorgits de les penyes amb l’objectiu d’elaborar el full 
de ruta per a la temporada. La Ponència Marc va ser aprovada, 
i en acabar la primera jornada tots els congressistes van tenir el 
privilegi d’assistir a la preestrena de la pel·lícula Messi, dirigida 
per Álex de la Iglesia.

El Congrés Mundial va continuar el dilluns amb una jornada 
institucional i la presentació de Luis Enrique com a entrenador 
del primer equip i dels nous jugadors incorporats la temporada 
2014/15. Per tancar el Congrés, es va celebrar un dinar en què es 
va retre homenatge a la Masia, i el programa va finalitzar amb 
la celebració del Trofeu Joan Gamper. 

La Confederació, un ens aglutinador
A més, al mes de març passat es va encetar una nova era en el 
si del moviment. La Confederació Mundial de Penyes va que-
dar oficialment constituïda. En un acte solemne a l’Auditori 
1899, el president Josep M. Bartomeu, el vicepresident Jordi 
Cardoner i Casaus i el directiu Pau Vilanova van fer costat als 30 
presidents de federació, encapçalats pel seu president, Antoni 
Guil, en la constitució d’aquest ens aglutinador del moviment 
de penyes, així com també del barcelonisme.

D’aquesta manera es va culminar la primera part del projecte 
Penyes Segle XXI: totes les penyes quedaven adscrites a la seva 

federació, i aquestes últimes, a la vegada, formaven part de la 
Confederació i esdevenien un sòlid teixit associatiu. Durant el 
mes de maig, la Confederació va assolir un dels seus objectius 
més immediats: com a ens independent va signar un conveni 
amb el FC Barcelona. Es tracta d’una carta magna de drets i 
deures a complir per ambdues parts, amb la intenció de seguir 
caminant junts, tots units i endavant cap a aquest nou període 
engrescador per fer més gran el Barça, així com també les pe-
nyes barcelonistes.

Representació a l’Assemblea
D’altra banda, i seguint l’última reforma dels Estatuts del FC Bar-
celona, el moviment de penyes va estar representat per primer 
cop a l’Assemblea de Compromissaris. Els 30 presidents de Fede-
ració, socis del FC Barcelona i triats democràticament, van assis-
tir-hi, per primer cop, com a membres de ple dret, i van donar el 
reconeixement històric merescut a un moviment que fa Barça en 
tot el territori, des del teixit associatiu de cada municipi. 
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PROJECTES
‘Socis fem Penya’
Aquesta temporada 2014/15 va començar a caminar el programa 
Socis fem Penya, que té com a repte, fins a l’any 2020, que el 
Club ajudi al creixement de totes i cadascuna de les penyes bar-
celonistes. Aquest creixement passa per obrir al soci les 1.300 pe-
nyes oficials arreu del món amb la modernització de les entitats, 
l’entrada de membres joves i reforçant la seva vinculació a la ciutat 
o territori. L’objectiu és el de donar a conèixer al soci les penyes i els 
serveis que els poden oferir.

Aquesta temporada es van iniciar les proves pilot amb 15 pe-
nyes de Catalunya, que van ajudar a conèixer les característi-
ques del món penyístic i per on cal encaminar el projecte. Així 
mateix, els primers mesos del 2015 es van celebrar un total de 
13 presentacions del projecte Socis fem Penya a tot Catalunya, 
on una representació de la directiva encapçalada pel president 
Josep Maria Bartomeu va exposar a cadascuna de les Federa-
cions de Penyes catalanes els objectius del projecte i els avan-
tatges que aquest comporta per al futur de les penyes.

Consell de Solidaritat: ‘Tots contra la pobresa infantil’
La presència en accions de caire social és una de les premisses 
que marca el moviment penyístic del FC Barcelona, i el Consell 
de Solidaritat és l’òrgan encarregat de fomentar i canalitzar els 
esforços per impulsar i cohesionar les accions relacionades amb 
aquestes activitats solidàries.

La primera gran campanya que es va liderar aquesta tempora-
da 2014/15 des del Consell de Solidaritat va ser la participació acti-
va del moviment penyístic barcelonista en el projecte Tots contra 
la pobresa infantil de la Fundació Rosa Oriol. La persona que està 

al capdavant d’aquest projecte solidari és sor Lucía Caram, es-
collida Catalana de l’any 2014, lluitadora contra la desigualtat i 
reconeguda barcelonista. En el Congrés Mundial de Penyes es va 
gestar la col·laboració de les penyes blaugrana en aquest projec-
te, en què  participen facilitant l’adquisició del llibre Tú ahorras, 
ganamos todos, que aporta els seus beneficis a la campanya, 
i ofereix els seus actes i espais per divulgar el projecte solidari 
entre els penyistes i barcelonistes de cada territori.

‘Fem Valors Socials’
La temporada 2014/15 les penyes van fer un pas endavant per 
fomentar els valors i els hàbits saludables entre els més joves 
a través de l’esport. Fem Valors Socials és un conjunt d’activi-
tats que van des de les Jornades Socials, organitzades conjun-
tament amb la Fundació Probitas, Enganxa’t a l’Esport, a càrrec 
de l’Agrupació Barça Jugadors, i una sèrie de sessions formatives 
amb les penyes de l’Agrupació de Penyes de Futbol, així com 
també la Selecció de Penyes.

La temporada passada es van celebrar un total de sis Jorna-
des Socials. La primera va ser a Albalat de la Ribera (València), 
amb motiu de l’Aplec de Penyes de València i la Marina Alta du-
rant el mes de març. Entre el maig i el juny van tenir lloc la res-
ta, on uns 400 nois i noies van poder gaudir d’aquesta activitat. 
A través de la Fundació Probitas, nois i noies dels centres oberts 
de Santa Coloma de Gramenet, Mollet del Vallès, Granollers i 
Terrassa van desplaçar-se als camps annexos al Miniestadi per 
practicar esport i aprendre’n els valors i també els hàbits salu-

dables. A més, durant la trobada de l’Agrupació Barça Jugadors, 
a Sant Fruitós de Bages, també se’n va celebrar una.

Per la seva banda, el FC Barcelona i l’Agrupació de Futbol de 
Clubs i Penyes del FC Barcelona van treballar braç a braç per 
tal que uns 300 jugadors de les seves penyes també poguessin 
gaudir de l’experiència Barça. Pares i entrenadors també van 
presenciar una sessió formativa per reforçar el missatge dels 
valors de l’esport, i al mateix temps van comprovar com els 
més joves s’ho passaven d’allò més bé.

Renovació del Carnet del Penyista
La temporada 2014/15 va ser la de la consolidació del Carnet del 
Penyista. Al final del mes de juny, més de 150.000 persones d’ar-
reu del món tenien aquest carnet, que els vincula al Club i que 
els identifica com a penyistes per un mòdic preu de 2 € anuals. A 
més, el FC Barcelona va continuar treballant per tal d’augmentar 
els avantatges d’aquest carnet, com ara  un 20% de descompte a 
l’FCBMegastore del Camp Nou durant les jornades de la Trobada 
Mundial de Penyes.
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TROBADA MUNDIAL 
DE PENYES

PENYES

Les instal·lacions del FC Barcelona, a l’entorn del Camp Nou, van 
tornar a ser la seu de la Trobada Mundial de Penyes, que aquest 
2014 va arribar a la seva XXXVII edició el cap de setmana del 16 
i el 17 d’agost i va reunir representants de gairebé 700 penyes.

El dissabte, mentre les activitats lúdiques i esportives es van 
desenvolupar a l’esplanada de l’Auditori 1899, als camps anne-
xos del Miniestadi va tenir lloc el IX Torneig Internacional de  
Futbol-7 de Penyes, amb la participació de les 18 agrupacions 
de les deu zones que hi van ser presents. Nou equips alevins i 
nou de benjamins palesar el fair play i els valors que defensa el 
Club. Un cop acabat el torneig, els participants de les catego-
ries inferiors van poder visitar el Museu del Barça i participar a 
les activitats instal·lades al costat de l’Auditori, com el futbolí 
humà per a nens i nenes, el taller de tatuatges, els futbolins o 
els llits elàstics. A més, tots els equips van gaudir també d’invi-
tacions per al partit del Trofeu Joan Gamper.

La primera jornada de la Trobada Mundial de Penyes es va 
tancar amb un sopar popular, que va ser amenitzat per un grup 
d’havaneres i en què no va faltar el rom cremat.

Dins el marc de la Trobada també va tenir lloc el III Torneig de 
Cartes de Botifarra de Penyes, a l’Auditori 1899. Aquesta edició 
va reunir un total de 73 parelles de jugadors, que van poder gau-
dir d’una jornada molt animada i presidida pel bon ambient. El 
torneig es va tancar amb el lliurament de diplomes i d’obsequis 
de les empreses col·laboradores a tots els participants.

L’endemà, i a les mateixes instal·lacions, es va celebrar el Pe-
nyes Futbol Games, que enguany va arribar també a la tercera 
edició. 96 participants d’entre 6 i 16 anys van poder demostrar 
les seves habilitats en el videojoc de futbol i van portar el Barça 
a la glòria.
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Recepció a l’Ajuntament de Barcelona
Durant el mes de novembre va tenir lloc a l’Ajuntament de 
Barcelona un acte inèdit en la història del moviment penyis-
ta. El Consistori, encapçalat per l’aleshores alcalde de la ciutat, 
Xavier Trias, va rebre totes les penyes barcelonines en un acte 
de reconeixement a la seva tasca dins el teixit associatiu de la 
ciutat. Era el primer cop que l’Ajuntament de la capital catalana 
rebia les penyes de la ciutat.

Actes a finals i desplaçaments
Aquesta temporada, amb el primer equip arribant i guanyant 
totes les finals, les penyes de fora de Catalunya van oferir re-
cepcions, celebracions i actes amb una clara vocació d’ambai-
xadors del Club allà on fossin. Per als desplaçaments de Cham-
pions, les penyes d’Amsterdam, París, Xipre, Munic i Berlín van 
rebre la delegació del FC Barcelona, i la van ajudar i animar en 
tot el camí fins a aixecar la cinquena Lliga de Campions.

En els desplaçaments de Lliga i Copa també es van organitzar 
més de 60 recepcions, entre trobades i actes de diversos tipus, 
per tot el territori estatal. 

Trobades i aniversaris
D’altra banda, hi ha una sèrie de penyes que van estar de festa 
grossa durant la temporada. Sis penyes van celebrar les noces 
d’argent, i a més van tenir lloc un total de 15 trobades de zona. 
Tots els actes d’aquesta rellevància van comptar amb l’assis-
tència d’algun membre de la Junta Directiva o de la Comissió 
Social o de Penyes.

A més, es van celebrar gairebé 1.000 actes de penyes en tot 
el territori entre el juliol del 2014 i el juny del 2015, dels quals 57 
van ser accions de tipus solidari.

Finalment, un dels actes que més importància té dins el mo-
viment de penyes va tornar a ser inaugurar el seu escut a la 
façana de l’Estadi. Des de la data del Trofeu Joan Gamper, fins 
al mes de maig, es van poder descobrir un total de 38 noves 
plaques de penyes.

Defunció d’Edmundo Bazo
A finals del juny del 2015 el moviment de penyes va estar de 
dol per la defunció d’Edmundo Bazo, que va ser president de la 
Federació de Penyes Barcelonistes de Madrid.

Bazo serà recordat pel seu tarannà conciliador i positiu, i per 
fer sempre bandera del seu barcelonisme a Madrid. A més, Ed-
mundo va fer una gran tasca fomentant el joc net entre les 
aficions de clubs, com a representant d’AFEPE, l’agrupació es-
tatal de federacions de penyes, i organitzant trobades amis-
toses amb representants d’aficions rivals, especialment quan 
s’acostava el dia d’un partit com el Barça-Madrid.

ACTES
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ATENCIÓ A LES PENYES COMUNICACIÓ
Una temporada en xifres
Durant la temporada 2014/15 l’Oficina d’Atenció a les Penyes 
(OAP) va créixer exponencialment pel que fa a la capacitat 
d’atenció a les penyes. D’aquesta manera, des del juliol del 2014 
fins al juny del 2015 es van respondre més de 20.000 correus 
electrònics, amb qüestions i tràmits de tot tipus. Pel que fa a 
la via telefònica, es van atendre més de 10.000 trucades. Final-
ment, més de 5.000 persones van passar per l’oficina per resol-
dre els seus dubtes puntuals.

Entrades
Una temporada més les penyes es van desplaçar allà on fes 
falta per donar suport als equips del FC Barcelona, adquirint 
les entrades corresponents. La quantitat d’entrades adquirides 
en camps de tot Europa va ser innombrable, així com també 
les entrades aconseguides via web per als partits al Camp Nou. 

Una altra de les tasques de l’Oficina d’Atenció a les Penyes va 
ser la d’assignar les entrades per als desplaçaments, així com 
també coordinar la logística del seu enviament i recollida. Per 
a la Lliga es va tramitar l’assignació de gairebé 2.000 entrades, 
per als desplaçaments de Copa prop de 300, i més de 2.000 per 
a la Lliga de Campions.

A més, es van gestionar gairebé 6.500 entrades per a la final 
de Copa del Rei al Camp Nou, i més de 3.000 per a la final de 
Champions a Berlín.

Per finalitzar, es van facilitar gairebé 3.000 entrades infantils a 
les penyes, per tal que els seus penyistes més joves (fins a 14 anys) 
poguessin gaudir d’un partit a l’Estadi al preu simbòlic d’1 €.

Abonaments de penyes
Durant aquesta temporada també es van tramitar més de 450 
abonaments, que van passar a tenir titularitat de la penya. Fins a 
l’any 2001, diferents penyes disposaven d’abonaments al Camp 
Nou a nom de la penya. Amb el canvi estatutari, aquests abona-
ments van haver de passar a ser de titularitat de socis penyistes. 

Els nous Estatuts van permetre que aquests abonaments 
tornessin a tenir la titularitat de la penya. Això permet que 
qualsevol penyista pugui assistir als partits al Camp Nou mos-
trant el seu carnet de penyista, juntament amb l’abonament 
que la penya li hagi cedit. Per la seva part, les penyes han de te-
nir, com a mínim, el mateix nombre de socis que d’abonaments, 
amb l’única diferència que no estan vinculats, i la penya és la 
màxima responsable de cadascun dels títols.

Creixement a les xarxes socials
La presència d’usuaris als comptes de penyes de les xarxes so-
cials no va parar de créixer durant la temporada 2014/15. La 
pàgina oficial de Facebook va arribar a comptar amb més de 4 
milions d’usuaris, mentre que el compte de Twitter es va acos-
tar als 140.000 seguidors. Unes xifres que avalen l’aposta que 
va fer el Consell de Penyes per les noves tecnologies, per tal 
que les penyes disposin de tota la informació amb la màxima 
immediatesa possible.

App de Penyes
Durant l’últim Congrés Mundial de Penyes es va presentar una 
nova eina per permetre que els penyistes disposessin de tota la 
informació de primera mà. L’aplicació de penyes, gratuïta per a 
mòbils i tauletes electròniques, ja era una realitat. Al final de la 
temporada gairebé 5.000 usuaris ja disposaven d’aquesta apli-
cació, que està disponible tant per a dispositius Android com iOS.

Al mes de juny l’aplicació va presentar la seva primera actu-
alització, que permet localitzar les penyes oficials a través d’un 
mapa interactiu, així com seleccionar el tipus de notícia que més 
útil pot ser a l’usuari, seguint un model de total customització. 

Espai del Penyista a la Revista
Una temporada més la REVISTA BARÇA bimensual va comptar 
amb una secció pròpia dedicada a les penyes. L’Espai del Penyis-
ta es va dividir en dos apartats. Al primer es va fer un dibuix grà-
fic i sintetitzat d’una de les 30 zones, mentre que al segon s’ex-
plicava un projecte o un concepte més específic del moviment.

D’aquesta manera, a través de la revista tots els socis van po-
der conèixer de primera mà totes les activitats de les penyes, així 
com també saber les que es trobaven més a prop, i tot el que 
estava relacionat amb el món penyístic.

5a Temporada de ‘Quina Penya!’
A l’abril del 2015 va començar l’emissió a Barça TV de la cinquena 
temporada del programa Quina Penya!. Durant 13 capítols, Llucià 
Ferrer va recórrer el territori català per conèixer de ben a prop les 
penyes, per tal de fer-se’n soci, sempre amb el toc d’humor que 
el caracteritza.

PENYES
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NOVES PENYES
Un total de 28 penyes es van unir la tem-
porada 2014/2015 a la família barcelonis-
ta. Als mesos de juliol, novembre i abril 
va ser quan la Junta Directiva va apro-
var-ne de noves. El creixement en l’àmbit 
internacional va ser notable, amb un to-
tal de 12 noves penyes estrangeres. L’àm-
bit 1 va donar la benvinguda a deu noves 
penyes, mentre que a l’àmbit 2 se’n van 
aprovar sis més.

  NOM POBLACIÓ PROVÍNCIA / COMARCA / PAÍS

PENYA BARCELONISTA SIS COPES DE STRUMICA STRUMICA MACEDÒNIA
PENYA BLAUGRANA DE SOFIA I AMICS SOFIA BULGÀRIA
PENYA BLAUGRANA SANT JORDI SANT JORDI CASTELLÓ
PENYA BARCELONISTA SANG CULÉ DE XERACO XERACO VALÈNCIA 
PENYA GASTRONÒMICA BARÇA BARCELONA BARCELONA 
PENYA BLAUGRANA DE WOLFSBURG WOLFSBURG ALEMANYA
PEÑA BARCELONISTA DE ASUNCIÓN ASUNCIÓN EL PARAGUAI
PENYA BARCELONISTA JORDI ALBA ZONA FRANCA BARCELONA BARCELONA
PEÑA BARCELONISTA CAFETERA DE CALI CALI COLÒMBIA
PENYA BLAUGRANA 'LA PULGA' DE CASTELLDEFELS CASTELLDEFELS BARCELONA
PENYA BARCELONISTA DE BEIRUT BEIRUT EL LÍBAN
PEÑA BARCELONISTA COMARCA DE HUÉSCAR HUÉSCAR GRANADA 
PEÑA BARCELONISTA DE TARANCÓN TARANCÓN CONCA
PENYA BLAUGRANA DE BASEL BASILEA SUÏSSA
PENYA BARCELONISTA SPECIAL BARÇA BARCELONA BARCELONA 
PENYA BARCELONISTA D'ALELLA ALELLA BARCELONA 
PENYA BLAUGRANA TERRA FERMA BARCELONA BARCELONA 
PEÑA BARCELONISTA AZULGRANA VENIM DEL SUD GRANADA GRANADA

PENYA BARCELONISTA JOVENTUT D'ESPLUGUES ESPLUGUES DE 
LLOBREGAT BARCELONA 

PENYA BLAUGRANA DE FEZ FEZ EL MARROC
ASSOCIACIÓ DEL NORD BLAUGRANA DE CHAOUEN CHEFCHAOUEN EL MARROC

PEÑA BARCELONISTA MÓN JOVE - GUAVIARE SAN JOSÉ DEL 
GUAVIARE COLÒMBIA

PEÑA BARCELONISTA CARLES PUYOL DE TORRE 
PACHECO TORRE PACHECO MÚRCIA 

PENYA BARCELONISTA D'ORBA ORBA ALACANT 
PEÑA BLAUGRANA MESEÑA LAS MESAS CONCA
PEÑA BARCELONISTA ALFAMEN ALFAMEN SARAGOSSA
BARÇA HONG KONG FAN CLUB HONG KONG HONG KONG
PENYA VUELTAS BLAUGRANA VUELTAS CUBA

  ÀMBIT PENYES PENYISTES

CATALUNYA, CATALUNYA NORD, ANDORRA, 
COMUNITAT VALENCIANA, BALEARS

RESTA D’ESPANYA

RESTA DEL MÓN

TOTALS

625

525

99

1.249

99.401

36.647

14.110

150.158
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VIVINT I SENTINT ELS 
COLORS BLAUGRANA

AGRUPACIÓ BARÇA JUGADORS

La temporada 2014/15 va servir a l’Agrupació Barça Jugadors 
per consolidar els projectes existents i començar-ne de nous, 
dirigits sobretot a la promoció dels valors del barcelonisme 
i també a recuperar la figura de l’exjugador com a portador 
d’aquesta essència. Una vegada més, l’aportació del 0,5% que 
van fer els integrants del futbol professional del FC Barcelona 
va fer possible augmentar la quantitat destinada a les ajudes 
directes als exjugadors i també a l’Àrea de Formació i Desenvo-
lupament. La celebració d’eleccions a la presidència va marcar 
la temporada 2014/15 de l’Agrupació Barça Jugadors. Ramon 
Alfonseda, president de l’associació des del 2013, va ser l’únic 
candidat i va renovar el mandat per a quatre anys més. La jun-
ta directiva està formada per 4 vicepresidents i 17 vocals. Amb 
la finalitat de millorar l’activitat de l’entitat, optimitzar-ne els 
recursos i continuar el creixement sostingut que hi ha hagut els 
últims anys, la nova junta directiva va aprovar un nou organi-
grama i la incorporació d’una nova figura professional, la del 
director gerent.

Suport a l’exjugador que ho necessita
A través de la Fundació Barça Veterans es van gestionar ajudes 
assistencials a més de 40 exjugadors del FC Barcelona. I en l’àmbit 
de formació i desenvolupament, al llarg de la temporada 2014/15 
més de 175 alumnes van participar en les propostes formatives, 
tant presencials com a distància. Les matèries que es van oferir 
van ser de caràcter general i també de caràcter esportiu: gestió 
de conflictes esportius, l’entrenador com a líder, idiomes (català, 
anglès i francès), ús de smartphones i taller de memòria.

FCB Legends, ambaixadors blaugrana
En molts països hi ha cada vegada més interès en aquells que 
han fet gran la història del Barça. El FC Barcelona com a mar-
ca global també veu en els seus grans exjugadors un vehicle 

de transmissió dels valors del Club. A partir d’una crida con-
junta dels presidents de l’Entitat i de l’Agrupació, al llarg de 
la temporada 2014/15 es va posar en marxa el projecte FCB 
Legends, tant en la vessant institucional com esportiva. Així 
doncs, al mes d’octubre l’equip de llegendes va jugar un partit 
contra els veterans del Reial Madrid a Panamà, amb jugadors 
com Rivaldo i Patrick Kluivert. D’altra banda, i en col·laboració 
amb quatre departaments del Club, es van atendre diferents 
compromisos de representació, tant privada com institucional, 
amb exjugadors com Belletti, Chapi Ferrer, Salinas, Luis García, 
Archibald, Mendieta, Giuly i Reiziger.

El compromís de l’Agrupació amb el Club també es mani-
festa en bona part amb la presència d’exjugadors en els actes 
organitzats per les penyes barcelonistes. Durant la temporada 
2014/15 hi va haver representació de l’Agrupació en 175 actes.

L’Agrupació, amb el joc net
Al mes de setembre es va donar a conèixer el guanyador del 5è 
Premi Barça Jugadors, que va ser Carles Puyol. I just acabada la 
Lliga, i fins a finals de juny, es va posar en marxa la campanya 
de votació popular de la sisena edició del premi, que distingeix 
el jugador del primer equip amb més joc net de la temporada. 
Els sis candidats entre els quals un jurat havia d’escollir el gua-
nyador van ser Xavi Hernández, Andrés Iniesta, Javier Masche-
rano, Leo Messi, Gerard Piqué i Ivan Rakitic.

El joc net i els valors com la tolerància a la frustració, el treball 
en equip i altres hàbits socials són l’eix temàtic de les jornades 
Enganxa’t a l’esport, organitzades per l’Agrupació. A les deu 
sessions realitzades en diferents localitats catalanes, aquesta 
temporada s’hi van afegir les fetes en vuit ciutats espanyoles. 
Coincidint amb desplaçaments del primer equip, l’Agrupació, 
en col·laboració amb el Departament de Penyes, va organitzar 
xerrades d’exjugadors blaugrana com Robert Fernández, Ricar-
do Serna, Lobo Carrasco i Antoni Pinilla.

Fent perviure la memòria dels jugadors
Al llarg de la temporada l’Agrupació va organitzar dues edici-
ons de l’Homenatge Barça Veterans, amb l’objectiu d’agrair la 
contribució de diferents generacions d’exjugadors a la història 
del Club. A principis de novembre va rebre el reconeixement el 
grup del Barça de les 5 Copes i dels anys 40. La Generació HH 
(primera època) va rebre l’homenatge a mitjan maig. Tots dos 
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CASAL DE L’AVI BARÇA

AGRUPACIÓ BARÇA JUGADORS / CASAL D’AVIS

El Casal de l’Avi Barça va rebre la visita del president Josep 
Maria Bartomeu, en el marc de l’habitual trobada institucional 
que se celebra cada any i que va tenir lloc a l’Auditori 1899. 
Acompanyat del vicepresident de l’Àrea Social, Jordi Cardoner, 
el president Bartomeu va agrair als socis veterans del Casal el 
seu barcelonisme incondicional i la seva contribució a la família 
blaugrana. El Casal de l’Avi, presidit per Martí Dalmases, que 
va ser l’amfitrió de l’acte, va ser creat el 1989 amb la finalitat 
d’acollir els socis jubilats del Club i dotar-los d’un espai de tro-
bada on poder compartir el seu barcelonisme. Llavors el Club 
comptava amb uns 18.000 socis de més de 65 anys. El 2015, el 
Barça té més de 32.000 socis entre 56 i 75 anys i més de 10.000 
socis majors de 75 anys.

actes es van fer a l’Auditori 1899. D’altra banda, i coincidint 
amb l’aniversari de la inauguració de l’Estadi, el 24 de setembre 
es va presentar públicament el Monument al Jugador del FC 

Barcelona, obra de l’artista olotina Rosa Serra i que sintetitza 
en una sola peça la contribució dels futbolistes de totes les 
seccions del Barça.

A la recta final de la temporada va veure la llum un altre 
projecte conjunt de l’Agrupació i el FC Barcelona relacionat 
amb la pervivència de la memòria de tots els jugadors: el Gran 
Diccionari de Jugadors del Barça, una obra coral que recull 
tots els jugadors del primer equip, tant en partits oficials com 
en no oficials.

Una Agrupació en batec constant
L’activitat esportiva i la social són els dos grans atractius que 
poden trobar els membres de l’Agrupació dins l’entitat. En 
l’àmbit esportiu els exjugadors del Barça continuen jugant en 
els entrenaments bisetmanals que es fan al Mini i en els nom-
brosos partits que es disputen arreu i en els quals prenen part 
més de 150 persones. A banda dels enfrontaments amb els FCB 
Legends, els equips de l’Agrupació participen en compromi-
sos amb empreses, institucions i també en partits de caràcter 
benèfic. La creació de l’equip +55 va suposar la implantació 
de noves activitats i tornejos socials, que se sumaven als par-
tits de Nadal i als partits d’estiu. El Sopar Anual –presidit pel 
president del FC Barcelona–, la 14a Trobada de Jugadors (que 
aquesta temporada va estrenar format com a Setmana Barça 
Jugadors) i les propostes d’oci i lleure van completar l’oferta 
d’activitat social per als membres de l’Agrupació.
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A finals de la temporada 2014/15, un cop tancats els compro-
misos esportius del primer equip, el 9 de juny la Junta Directi-
va va formalitzar la seva dimissió perquè pogués iniciar-se el 
procés electoral que havia anunciat el president Josep Maria 
Bartomeu al mes de febrer. Així, la junta electoral presidida per 
Ramon Adell va convocar les eleccions a la presidència del Club 
per al 18 de juliol.

El candidat guanyador va ser Bartomeu, el president sortint, 
que es va imposar als candidats Joan Laporta, Agustí Benedito 
i Toni Freixa, i va prendre possessió del seu càrrec a l’endemà de 
les eleccions. Ramon Adell, president de la Comissió Gestora, i el 
nou president electe van signar el traspàs de poders que dóna 
la gestió del Club a la nova Junta Directiva durant els propers 
sis anys, fins al 2021.

La nova Junta està integrada per 21 membres i presenta al-
guns canvis estructurals respecte a la de l’anterior mandat, així 
com la incorporació de sis nous directius. Jordi Cardoner, que 
havia estat el vicepresident segon, passa a ocupar el càrrec de 
vicepresident primer en substitució de Javier Faus; Manel Ar-
royo, que en l’anterior mandat havia ocupat el càrrec de vi-
cepresident de l’Àrea de Mèdia i Comunicació, ara assumeix, 
com a vicepresident, l’Àrea de Màrqueting i de Comunicació, 
amb la responsabilitat en l’àmbit comercial i en el de patrocini; 
Susana Monje, tresorera en l’anterior mandat, ocupa el càrrec 
de vicepresidenta econòmica (es converteix així en la primera 
vicepresidenta de la història del Club), i Jordi Moix assumeix el 
comissionat específic de l’Espai Barça, càrrec de nova creació. 
Les sis noves incorporacions són Jordi Calsamiglia, secretari; 
Enrique Tombas, tresorer; Maria Teixidor, vicesecretària, i Emili 
Rousaud, Oriol Tomàs i Xavier Vilajoana, com a vocals.

Josep Maria 
Bartomeu, 
president 
fins al 2021

ELECCIONS FCB 2015

JOSEP MARIA 
BARTOMEU  
I FLORETA
PRESIDENT 
SOCI 16.331
Barcelona, 6-2-1963

Casat i pare de dos fills, és soci i conseller delegat de les 
empreses ADELTE Group i EFS. Va estrenar-se com a president 
del FC Barcelona el 23 de gener del 2014, quan Sandro Rosell va 
presentar la dimissió. El fins aleshores vicepresident esportiu 
va assumir el càrrec al llarg de 16 mesos. Entre el 2003 i el 
2005 va ser directiu responsable de les seccions d’handbol 
i de bàsquet, mentre que el 2010 va tornar al Club com a 
vicepresident esportiu.
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ELS VICEPRESIDENTS DE LA JUNTA

JORDI CARDONER  
I CASAUS
VICEPRESIDENT PRIMER 
ÀREA SOCIAL

SOCI 5.367
Barcelona, 5 -7- 1962

CARLES VILARRUBÍ  
I CARRIÓ
VICEPRESIDENT SEGON
ÀREA DE RELACIONS  
INTERNACIONALS I INSTITUCIONALS
SOCI 45.414
Barcelona, 21-2-1954

Empresari de gran trajectòria 
professional i àmplia experi-
ència en càrrecs de responsa-
bilitat en diferents empreses i 
institucions catalanes.

Llicenciat en Ciències Econòmi-
ques i Empresarials (Economia, 
Política i Sociologia) i Executive 
MBA per EADA. És conseller 
delegat de Kids School.

JORDI MESTRE  
I MASDEU
VICEPRESIDENT TERCER
ÀREA ESPORTIVA

SOCI 75.648
Barcelona, 14-9-1962

MANEL ARROYO  
I PÉREZ
VICEPRESIDENT QUART
ÀREA DE MÀRQUETING 
I COMUNICACIÓ
SOCI 107.958
Vic, 10-5-1960

SUSANA MONJE  
I GUTIÉRREZ
VICEPRESIDENTA CINQUENA
ÀREA ECONÒMICA

SÒCIA 93.782
Oviedo, 14-11-1972

Estudis d’Alta Direcció 
d’Empreses en IESE i Màster 
en Gestió Gerencial per EADA. 
És president d’Expo Hoteles & 
Resorts.

Director general i accionista de 
l’empresa Dorna Sports & Moto 
GP. La seva trajectòria es va 
iniciar com a periodista (Ràdio 
Vic, RNE, TVE, SER, i RACC).

Llicenciada en Administració 
d’Empreses i diplomada en 
Ciències Empresarials. Empresà-
ria, és sòcia i directora general 
d’Essentium Grupo.

JORDI MOIX  
I LATAS
COMISSIONAT 
ESPAI BARÇA
SOCI 42.507
Barcelona, 12-11-1960

ENRIQUE TOMBAS  
I NAVARRO
TRESORER

SOCI  16.479
Barcelona, 20-10-1967

JOAN BLADÉ 
I MARSAL
VOCAL
SOCI 56.825
Barcelona, 18-9-1960

JAVIER BORDAS  
DE TOGORES
VOCAL
SOCI 13.356
Barcelona, 5-3-1961

SILVIO ELÍAS  
I MARIMÓN
VOCAL
SOCI 3.315
Barcelona, 15-8-1948

DÍDAC LEE  
I HSING
VOCAL
SOCI 99.076
Figueres, 15-1-1974

Llicenciat en Administració i 
Direcció d’Empreses a ESADE, 
Executive MBA per ESADE. Era 
membre de la Comissió Social.

Llicenciat en Medicina i Cirurgia, 
especialista en Estomatologia i 
Odontologia i MBA per ESADE. 
Propietari del Grup Doctor Bladé.

Llicenciat en Administració 
d’Empreses i Executive MBA 
per ESADE. President del Grupo 
Costa Este.

Llicenciat en Dret, expropietari, 
conseller i director general de 
Caprabo i actualment president i 
accionista de referència de Veritas.

Estudis en Enginyeria Informàtica 
i de postgrau de Gestió d’Em-
preses. Emprenedor en sèrie, i 
conseller delegat d’Inspirit.

Llicenciat en Ciències Empresarials 
per ESADE i màster en Internatio-
nal Management per la Thunder-
bird Graduate School (EUA).

JORDI CALSAMIGLIA  
I BLANCAFORT
SECRETARI

SOCI 79.563
Barcelona, 19-06-1959

MARIA TEIXIDOR  
I JUFRESA
VICESECRETÀRIA

SÒCIA 47.166
Barcelona, 8-10-1975

JORDI MONÉS  
I CARILLA
VOCAL

SOCI 72.960
Barcelona, 25-6-1961

RAMON  PONT  
I AMENÓS
VOCAL 
SOCI 71.195
Tàrrega, 1-4-1937

Ha cursat estudis a la Business 
Administration de la Universitat 
de Geòrgia (EUA). President del 
Grup Borges.

JOSEP R. VIDAL-ABARCA  
I ARMENGOL
VOCAL
SOCI 101.583
Barcelona, 15-8-1962

Llicenciat en Arquitectura i 
màster en Estructures. És soci i 
director general d’Asian Projects 
Management.

PAU VILANOVA  
I VILA-ABADAL
VOCAL
SOCI 41.865
Barcelona, 13-2-1964

Dissenyador i gestor d’obres, amb 
un màster a la Universitat de 
Copenhaguen. Dirigeix l’empresa 
Pau Vilanova des del 2008.

EMILI ROUSAUD  
I PARÉS
VOCAL
SOCI 35.566
Barcelona, 27-4-1966

Llicenciat en Ciències Empresari-
als i MBA per ESADE i Màster en 
AGT per ESADE. Fundador i DG de 
Factor Energia, S.A.

ORIOL TOMÀS  
I CARULLA
VOCAL
SOCI 62.046
Barcelona, 23-1-1970

Llicenciat en Econòmiques i 
Màster en Direcció d’Empreses 
(MBE) per IESE. Realitza gestió 
d’inversions en projectes digitals.

Enginyer industrial, llicenciat 
en Administració i Direcció 
d’Empreses, en Humanitats i PDG 
per IESE. Exjugador del Club.

Advocat, titular del Bufet Calsa-
miglia. Era membre de la Comis-
sió de Reforma dels Estatuts i de 
la Comissió de Disciplina.

Llicenciada en Dret. Curs Superior 
Universitari en Mediació i en 
Propietat Intel·lectual. Directora 
d’MPD.

Doctor cum laude en Medicina 
i Cirurgia per la Universitat 
de Barcelona, especialista en 
Oftalmologia.
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XAVIER VILAJOANA  
I EDUARDO
VOCAL
SOCI 35.916
Barcelona, 2-1-1973
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Triomf per 
majoria en 
una festa 
democràtica
Les eleccions a la presidència del FC Barcelona del 18 de juliol 
van tornar a mostrar al món l’esperit democràtic del Club, 
un dels valors que marquen la seva singularitat. Els socis van 
poder decidir el futur de l’Entitat en escollir el seu president 
en una jornada electoral exemplar, amb una participació del 
43,12% del cens electoral. Un total de 47.270 socis van exercir el 
seu dret a vot i van optar per un dels quatre candidats que es 
presentaven a les eleccions: Josep Maria Bartomeu, Joan La-
porta, Agustí Benedito i Toni Freixa.

Bartomeu va aconseguir el suport de 25.823 socis, el 54,63% 
dels que van exercir el seu dret a vot. El president sortint va 
guanyar-se la confiança dels socis a les urnes amb una victòria 
per majoria, amb una participació que va ser superior a l’es-
timat. Són les terceres eleccions quant a nombre de votants 
de la història del FC Barcelona. Les superen les dels anys 2010 
(57.088) i 2003 (51.618). 

Joan Laporta va ser el segon candidat més votat, amb 15.615 
(33,03%), seguit d’Agustí Benedito, amb 3.386 (7,17%), i Toni Frei-
xa, amb 1.750 (3,70%). La jornada electoral va destacar per la to-
tal absència d’incidents, les altes temperatures i un gran ambient 
festiu. Els socis i els seus acompanyants van poder gaudir de les 
activitats lúdiques que va organitzar el Club i que van ser tot un 
èxit. Al final, el president de la Comissió Gestora, Ramon Adell, 
va agrair la tasca efectuada per la Junta i la mesa electoral, així 
com per tots els empleats i col·laboradors que van participar en 
l’organització, que, un cop més, va ser modèlica.

ELECCIONS FCB 2015

54,63%
Josep Maria
Bartomeu

33,03%
Joan
Laporta

0.4% no vàlid

1.07% en blanc

7,16%
Agustí 

Benedito

3,70%
Toni

Freixa

Escrutini final
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Més enllà de la zona de votacions, l’esplanada del Camp Nou i 
l’interior de l’Estadi van oferir activitats per a tots els públics amb 
l’objectiu que els socis i les seves famílies poguessin gaudir d’una gran 
festa. La jornada també va estar marcada per les altes temperatures, 
i els circuits inflables en remull i la piscina amb forma de camp de 
futbol van ser les activitats estrella, juntament amb la zona del 
triplet, on tots els socis i acompanyants es van poder fotografiar amb 
els trofeus de la Lliga, la Copa i la Champions, així com amb les copes 
de les seccions. A dins de l’Estadi, els socis d’entre 5 i 14 anys van tenir 
la possibilitat de complir el somni de jugar a futbol ni més ni menys 
que sobre el verd del Camp Nou.

ACTIVITATS LÚDIQUES PER A TOTA LA FAMÍLIA

Eleccions FCB 2015
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ACTES INSTITUCIONALS

ACTES

EL FC Barcelona celebra la Diada
El Barça es va sumar un any més als actes commemoratius 
de la Diada Nacional de Catalunya de l’Onze de Setembre i va 
participar en la tradicional ofrena floral al monument a Rafael 
Casanova. La comitiva institucional del Club va estar encap-
çalada pel president Josep Maria Bartomeu, els vicepresidents 
Carles Vilarrubí, Jordi Cardoner i Manel Arroyo i els directius 
Jordi Moix i Pau Vilanova. També hi van participar represen-
tants dels primers equips de futbol, bàsquet, handbol, futbol 
sala, hoquei patins, futbol femení i futbol formatiu.

Senyera i ‘tifo’ per commemorar el Tricentenari
El FC Barcelona es va sumar als actes del Tricentenari desple-
gant un tifo, una lona desplegable de 45 x 46 metres amb els 
colors blaugrana i els de la senyera i amb el símbol de la com-
memoració del fets del 1714 al lateral del Camp Nou, abans del 
partit contra l’Athletic de Bilbao. El primer equip també va lluir 
els colors de la senyera davant l’equip basc. D’aquesta manera, 
es complia el desig unànime de la Junta Directiva que el primer 

equip pogués lluir la senyera per commemorar els actes del 
Tricentenari, un fet molt especial, ja que era la segona vegada 
al llarg de la història del Club que l’equip no jugava a casa amb 
els colors blaugrana identitaris.

Renovació del conveni amb l’ACT  
El conseller d’Empresa i Ocupació i president de l’Agència Ca-
talana de Turisme (ACT), Felip Puig, i el vicepresident del FC 
Barcelona, Carles Vilarrubí, van renovar l’acord de col·laboració 
per promocionar conjuntament Catalunya com a destinació 
turística de referència en l’àmbit mundial de la mà de la marca 
Barça. Aquesta renovació, vigent fins al 30 de juny del 2016, 
consolida la relació entre l’ACT i el Club, que permet afavorir 
la comercialització exterior i multiplicar l’esforç promocional 
aprofitant el ressò internacional de la marca Barça.

Èxit de participació a la Cursa Barça
Un total de 3.774 corredors es van inscriure en la primera edició 
de la Cursa Barça, que va tenir el Camp Nou com a punt de sor-
tida i arribada. El vicepresident de l’Àrea Social, Jordi Cardoner, 
va donar el tret de sortida en aquesta primera cursa blaugrana 

que va tenir com a guanyadors els atletes del Club Illias Fifa, en 
categoria masculina, i Anna Bobé, en categoria femenina. Del 
total dels inscrits, 3.009 eren homes i 765, dones, mentre que 
979 eren socis i sòcies de l’Entitat.

Mascherano rep el Premi Aldo Rovira 
Javier Mascherano va rebre el premi Memorial Aldo Rovira, un 
guardó que premia el millor jugador de la temporada 2014/15 i 
que enguany va arribar a la cinquena edició. Aquest premi, de 
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caràcter anual, l’atorga un jurat format per directors i caps d’es-
ports de mitjans de comunicació catalans i presidit per l’exdi-
rectiu Josep Lluís Rovira, pare d’Aldo Rovira, soci del Club mort 
el 2009 en un accident. Els altres guanyadors d’aquest premi 
van ser Leo Messi, les temporades 2009/10, 2010/11 i 2012/13, i 
Éric Abidal, la temporada 2011/12.

Protagonisme blaugrana a la Gala d’Estrelles 
El FC Barcelona va ser un dels protagonistes de l’acte de la 3a 
edició de la Gala de les Estrelles del Futbol Català. El club blau-
grana, que estava nominat en sis categories, es va endur tres 
premis: Sergi Samper, el de Jugador amb més projecció 2013/14; 

Marta Corredera, el de Millor Jugadora 2013/14, i Carles Puyol, el 
Premi del Jurat a la Millor Trajectòria. L’acte va comptar també 
amb la presència del president Josep Maria Bartomeu, del vice-
president esportiu Jordi Mestre i el directiu Pau Vilanova, a més 
de Pere Gratacós, director de Relacions Institucionals de Futbol.

Lang Lang visita el Camp Nou 
El pianista xinès Lang Lang, considerat com un dels intèrprets 
de piano més brillants de l’actualitat i un dels grans prodigis 

actuals de la música clàssica, va fer una visita al Camp Nou i 
va ser rebut pel president del FC Barcelona, Josep Maria Barto-
meu. El jove intèrpret xinès, d’estada a Barcelona per assistir a 

la cloenda d’un campus per a joves intèrprets que organitza la 
seva Fundació, patrocinat per Allianz, va interpretar algunes es-
trofes de peces clàssiques i va finalitzar aquest tast de master 
class particular interpretant una estrofa de l’himne del Barça.

El Barça, present a la Festa de l’Esport Català 
La XVII edició de la Festa de l’Esport Català, que lliura els pre-
mis a les institucions i als esportistes catalans més destacats 
de l’any i que organitza la Unió de Federacions Esportives de 

Catalunya i el diari Sport, va comptar amb una destacada pre-
sència del FC Barcelona, encapçalada pel seu president, Josep 
Maria Bartomeu, que va estar acompanyat dels directius Jordi 
Moix i Antoni Freixa i del vicepresident esportiu Jordi Mestre, 
que va ser l’encarregat de recollir el premi concedit a Carles 
Puyol en la categoria d’Esportista llegendari.

Les celebracions de Nadal
Com és habitual coincidint amb les festes nadalenques, es van 
fer diverses celebracions. El president Josep Maria Bartomeu 
es va reunir amb els membres de l’Agrupació de Futbol de 



Clubs i Penyes, amb els representants de les seccions ama-
teurs i amb els empleats del Club (a la foto), i amb els repre-
sentants dels mitjans de comunicació. A més, el vicepresident 
Carles Vilarrubí va fer un brindis a la Llotja Presidencial del 
Palau Blaugrana amb els veterans de les seccions de bàsquet, 
handbol i hoquei patins.

El primer himne oficial del Club, al Museu
El Museu del FC Barcelona ja compta amb la partitura del 
primer himne oficial del Club, del 1910, l’Himno-marcha  
Foot-Ball del mestre José Lodeiro Piñeiroa. Xabier Andrés 
Garrote, donant de la partitura, Andrés García Doural, cro-
nista de la Penya Barcelonista de Mondoñedo, i el seu se-
cretari, Jesús Robles, parts implicades en la recerca, van ser 
rebuts pel president Josep Maria Bartomeu, el vicepresident 
institucional Carles Vilarrubí i el vicepresident social Jordi 
Cardoner a la Llotja Presidencial. 

L’espectacle ‘Foot-ball’ s’inspira en el FC Barcelona
El FC Barcelona, el Teatre Nacional de Catalunya, la companyia 
Gelabert-Azzopardi i Mediapro van signar un conveni de pa-
trocini per impulsar l’espectacle de dansa Foot-Ball, del core-
ògraf Cesc Gelabert, que es va poder veure del 22 de gener a 
l’1 de febrer a la Sala Tallers del Teatre Nacional de Catalunya 
(TNC). Foot-ball és un espectacle i un vídeo de dansa inspirats 
en el futbol, en la seva tècnica i en l’especial manera que tenen 
de moure’s els jugadors del Barça. Aquesta col·laboració del FC 

Barcelona s’emmarca dins de la iniciativa Barça Cultura, creada 
fa quatre temporades amb l’objectiu d’impulsar i promoure la 
cultura del nostre país.

Visita d’una delegació de l’NBA
Una delegació de l’NBA, encapçalada pel seu Comissionat 
en cap, Adam Silver, va ser rebuda pel president del FC Bar-
celona, Josep Maria Bartomeu, a les instal·lacions del Club. 
Els representants de l’NBA eren a Barcelona amb motiu de la 
disputa del Mundial de bàsquet, del qual el Palau Sant Jordi 
era una de les seus.

Inauguració de l’avinguda Onze de Setembre
El directiu Jordi Moix, responsable de Patrimoni, va parti-
cipar en l’acte institucional que va organitzar l’Ajuntament 

ACTES
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de Sant Joan Despí amb motiu de la inauguració de la nova 
avinguda de l’Onze de Setembre, nom que substitueix l’ac-
tual de l’avinguda del Sol, on es troba ubicada la Ciutat Es-
portiva Joan Gamper.

Suport al projecte ‘Avinguda Barcelona’ 
El Club dóna suport a una iniciativa popular que treballa per 
aconseguir un carrer dedicat al Barça a Barcelona. L’Associació 
Una avinguda a Barcelona per al Barça és una entitat sense 

ànim de lucre impulsada per aficionats blaugrana que pretén 
generar un ampli moviment d’adhesió entre la ciutadania a 
l’entorn d’aquesta iniciativa.

Gala ‘Mundo Deportivo’ 
El FC Barcelona va tenir un protagonisme especial a la Gala 
de la Nit dels Campions del diari Mundo Deportivo amb els 
premis als jugadors Javier Mascherano i Dani Alves i a l’exju-
gador Carles Puyol.

Suport a la UFEC
El president Bartomeu, acompanyat del vicepresident Cardo-
ner, va participar en l’acte organitzat per la UFEC, la Unió de 

Federacions Esportives de Catalunya, en contra dels greuges a 
l’esport català.

El Palau acull l’Special Olympics 
El Palau Blaugrana va ser l’escenari de l’acte central de la XVII 
Marxa Special Olympics, l’emblemàtica passejada cívica que 
organitzen Special Olympics Catalunya i la Federació ACELL 
(Federació Catalana d’Esports per a Persones amb Discapacitat 
Intel·lectual) amb la col·laboració de la Fundació FC Barcelona.

Projecte Solidari Periodisme Esportiu 
El president Bartomeu va rebre a la Llotja els impulsors del lli-
bre Relats solidaris de l’esport, que va apadrinar Gerard Piqué 

INSTITUCIONAL  129



130 INSTITUCIONAL

en benefici de l’Institut Guttmann. En aquesta edició, la Funda-
ció del FC Barcelona va ajudar a promocionar el projecte, que 
va recaptar més de 50.000 euros.

III Diàleg Acadèmic Ernest Lluch 
Organitzat per la Fundació Ernest Lluch i amb la col·laboració 
del FC Barcelona, es va celebrar el III Diàleg Acadèmic Ernest 
Lluch d’Economia i Futbol, que va versar sobre el tema El vec-
tor futbol en l’economia i que va estar presidit pel president 
blaugrana, Josep Maria Bartomeu.

Barça i cultura catalana a Berlín
Coincidint amb la final de la Champions, el vicepresident Car-
les Vilarrubí va pronunciar a la Universitat Humboldt de Berlín 
la conferència Barça, Sport, Culture and Education, en què va 
explicar com el Club s’ha convertit en un element rellevant de 
les senyes d’identitat de Catalunya.

One Direction visita el Camp Nou
El Camp Nou va rebre la visita del grup de pop One Direction, 
que va passar per Barcelona en el marc de la seva gira mundial 
Where We Are. Louis Tomlinson i Niall Horan, dos dels inte-
grants del grup, van ser rebuts a la Llotja Presidencial per Dídac 

ACTES

Lee, directiu de l’Àrea Mèdia i Comunicació i responsable de 
Noves Tecnologies, que els va lliurar unes samarretes del pri-
mer equip amb el seu nom, les quals es van posar per saltar al 
terreny de joc del Camp Nou i fer uns tocs de pilota.

Inauguració de nous pavellons a la Ciutat Esportiva 
El Barça va refermar l’aposta formativa de les seccions amb 
la inauguració d’una nova instal·lació, que és el resultat d’una 
constant i ferma aposta poliesportiva del Club. Es tracta dels 
pavellons d’handbol i de futbol sala a la Ciutat Esportiva Joan 
Gamper. La inauguració dels pavellons, amb un acte emotiu i 
audiovisual, va comptar amb l’assistència del president Josep 
Maria Bartomeu i d’Antoni Poveda, alcalde de Sant Joan Des-
pí, una representació de la Junta Directiva i els integrants dels 
equips formatius de les seccions.
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amb els seus socis i aficionats. Un cop finalitzat el partit con-
tra el València, les instal·lacions del Camp Nou es van omplir 
de roses i llibres, que es van repartir a socis i aficionats culers 
en diferents punts de l’Estadi. El vicepresident de l’Àrea So-
cial, Jordi Cardoner, acompanyat pel president de l’Agrupació 
Barça Jugadors, Ramon Alfonseda, es van apropar fins a la 
carpa situada al davant de Tribuna per entregar en persona 
algunes de les roses i dels exemplars dels llibres Gran Diccio-
nari de jugadors del Barça i Història del FC Barcelona que es 
van repartir.

‘La Llotja’, nova publicació de l’Àrea Institucional
El vicepresident de Relacions Internacionals i Institucionals, 
Carles Vilarrubí, va impulsar durant la temporada ‘La Llotja’, 
una publicació que es reparteix en la Llotja President Suñol els 
dies de partit amb informació que inclou actes institucionals, 
radiografia històrica del rival que visita aquell dia el Camp Nou 
i estadístiques de la competició. La publicació depèn del De-
partament de Relacions Institucionals i Protocol i es publica els 
dies que el Barça juga a l’Estadi en les competicions de Lliga, 
Lliga de Campions i Copa del Rei.

Inaugurat el camp Tito Vilanova
Amb un senzill i emotiu acte a la Ciutat Esportiva Joan Gamper 
es va posar el nom de Tito Vilanova al camp número 1 d’entre-
nament, on habitualment s’exercita el primer equip. El Club, en 
un acte amb la família i els jugadors, va homenatjar d’aquesta 
manera la figura de qui va ser jugador de les categories infe-
riors i tècnic del primer equip del Barça, i que va morir el 25 
d’abril del 2014. A més, Tito Vilanova va rebre a títol pòstum la 
distinció de l’Anxova d’Or, que anualment s’atorga a L’Escala, 
població a la qual el tècnic blaugrana estava molt lligat. 

Recepció a Josep M. Selva, el soci més antic del Club
El president Josep Maria Bartomeu va rebre a les oficines del 
Club el soci més antic de l’Entitat, Josep Maria Selva Vallespi-
nosa. Acompanyat per la seva dona i el seu fill, en Josep Maria, 
de 92 anys, es va vincular al Barça el 3 de gener del 1931, dia 
que el seu pare va decidir tramitar la seva alta com a soci. En 
aquest acte se li va fer entrega d’una samarreta del Barça amb 
el número 1 i el seu nom a l’esquena, així com també d’una rè-
plica de la sol·licitud d’alta de soci de Josep Maria Selva. A més, 
el president Bartomeu el va convidar a assistir a la Llotja en el 
partit de Lliga al Camp Nou contra el Rayo Vallecano.

Llibres i roses per celebrar Sant Jordi al Camp Nou
El FC Barcelona va avançar la celebració de Sant Jordi al dis-
sabte anterior al 23 d’abril, per poder compartir aquesta diada 
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Visites de personalitats
Diferents delegacions i personalitats polítiques van visitar el 
FC Barcelona o van rebre una representació blaugrana al llarg 
de la temporada. Entre d’altres, cal destacar les visites dels 
ministres d’Afers Exteriors d’Hongria i Eslovàquia, Péter Sijjár-
tó i Miroslav Lajcák, respectivament, així com la del ministre 
de Joventut i Esport de Qatar, Salah Bin Ghanem. Per la seva 
banda, amb motiu de la visita del FC Barcelona a Nicòsia per 
disputar de la Lliga de Campions contra l’Apoel xipriota, una 
delegació del Club encapçalada pel president Bartomeu va ser 
convidada a una visita institucional al Palau Presidencial, on 
es va entrevistar amb el president de la República de Xipre, 
Nicos Anastasiades.

Inaugurada la Llotja President Suñol
El president del FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu, acom-
panyat del vicepresident de Relacions Institucionals i Interna-
cionals, Carles Vilarrubí, va presidir abans del partit de Lliga 
contra la Reial Societat la inauguració de la nova nomencla-
tura de la Llotja Presidencial del Camp Nou, que va passar a 
denominar-se Llotja President Suñol. L’acte va comptar amb 
la presència de les màximes institucions del país, representa-
des per la presidenta del Parlament de Catalunya, Núria de 
Gispert; l’alcalde de Barcelona, Xavier Trias; el conseller de la 
Presidència de la Generalitat de Catalunya, Francesc Homs; els 
diputats Miguel Iceta (PSC) i Albert Donés (ERC); el senador 
Josep Maldonado; la gerent de la Fundació Suñol, Margarita 
Ruiz, en representació de la família Suñol; els expresidents del 
FC Barcelona Agustí Montal, Raimon Carrasco i Enric Reyna, i 
l’artista i pintor Joan Pere Viladecans. Abans dels parlaments es 
va procedir a la descoberta de l’obra de Viladecans anomenada 
Eina (1973), que va passar a presidir la Llotja President Suñol.

Conferència sobre Josep Suñol i Garriga
Josep M. Solé i Sabaté, catedràtic d’Història Contemporània per 
la Universitat Autònoma de Barcelona, va pronunciar, en el marc 
de l’Any Suñol, una conferència magistral a l’Auditori 1899 amb 
el títol Josep Suñol, una vida per l’esport i la ciutadania. L’acte 
va comptar amb l’assistència de Ramon Adell, president de la 
Comissió Gestora del FC Barcelona; Margarita Ruiz de Combalia, 
gerent de la Fundació Suñol, i Jordi Margarit, periodista i presi-
dent de Ràdio Associació de Catalunya. Abans de la conferència 
es va passar un vídeo d’homenatge a la figura del president del 
Barça assassinat l’any 1936, i com a cloenda de l’acte Jordi Mar-
garit va llegir uns textos escrits pel mateix Josep Suñol.

ACTES



DEFUNCIONS

FINS SEMPRE

El FC Barcelona va voler fer arribar el seu 
condol als familiars i als amics de tots els 
socis difunts. Cal destacar aquesta tem-
porada la pèrdua del soci número 1 del 
Club, Jaume Descals. El Club també va 
lamentar la mort de destacades persona-
litats del món del barcelonisme: els exju-
gadors del primer equip de futbol Gustau 
Biosca i Fernando de Argila; l’exentrena-
dor Udo Lattek; l’exjugador de bàsquet 
Mike Philips; l’exentrenador i exjugador 
de bàsquet Eduard Kucharski, i els exdi-
rectius Josep Isanta i Enric Piera.

Gustau Biosca

Fernando de Argila

Eduard KucharskiMike Philips

Udo Lattek

Enric Piera

Jaume Descals
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REFERENTS EN EL 
SEGUIMENT MEDIÀTIC

MITJANS INFORMATIUS

Una vegada més, els mitjans informatius van tornar a fer un 
extens seguiment de l’activitat del nostre club durant la tem-
porada 2014/15. Nombrosos mitjans d’arreu del món van voler 
cobrir novament el dia a dia, i aquest seguiment no només feia 
referència a la informació del primer equip de futbol, sinó tam-
bé a la de les seccions professionals i no professionals del Club, 
així com a la informació relacionada amb l’àmbit econòmic, 
social i cultural de la nostra institució.

A part dels mitjans del país, molts mitjans internacionals de 
gran renom i prestigi van tornar a ser protagonistes una tem-
porada més amb la presència de nombrosos enviats especials i 
corresponsals, fent cobertures constants de partits de futbol i 
de seccions, així com seguiment de rodes de premsa institucio-
nals i elaboració de reportatges i documentals diversos.

Durant la temporada 2014/15 es van gestionar de nou més 
de 10.000 acreditacions de partits de futbol al Camp Nou amb 
una mitjana de 500 professionals per partit, entre redactors, 
fotògrafs, comentaristes i tècnics. El rècord d’acreditats en un 
partit va ser de 892, amb motiu del partit de semifinals de la 
Lliga de Campions contra el Bayern de Munic.

Una de les prioritats de la Junta Directiva durant la tempora-
da va ser la de potenciar el FC Barcelona a l’exterior. Això es va 
traduir, entre altres iniciatives, a explicar l’actualitat i la realitat 

del Barça en mitjans de comunicació que són referents en l’àm-
bit mundial mitjançant entrevistes a qui és el màxim portaveu 
del Club, el president Josep Maria Bartomeu. Els mitjans van 
ser nombrosos, de països i territoris ben diversos, però quasi 
tots amb una audiència global que va permetre que el missat-
ge arribés a un gran nombre de seguidors d’arreu del món. En 
total, més de 200 entrevistes i reportatges van ser concedits a 
mitjans internacionals de refèrencia.

En l’apartat televisiu Bartomeu va concedir entrevistes a 
mitjans temàtics esportius com Sky Sports de Gran Bretanya, 
Fox Sports Cono Sur, ESPN -televisió amb una forta presència 
a tot el continent americà- o BeIn Sports, el canal esportiu de 
la cadena Al Jazeera. Però també va estar present a les grans 
cadenes generalistes com la CNN o la BBC, dos dels mitjans de 
comunicació més influents arreu del món.

Entre la premsa escrita trobem les entrevistes al diari brità-
nic The Times, al francès L’Équipe -en aquest cas va incloure 
una visita a la seu central de la publicació, a París- o a l’ho-
landès De Telegraaf. Més recentment el Financial Times i el 
Wall Street Journal, els dos diaris econòmics més influents 
del món, van poder conèixer de primera mà les impressions 
del president del FC Barcelona en qüestions que anaven més 
enllà de l’àmbit esportiu.
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A
rda Turan (Istanbul, 
30 de gener del 
1987) és un dels ju-
gadors que havia de-
manat Luis Enrique 
per fer encara millor 
la plantilla del triplet. 

Les seves ganes de jugar al Barça van po-
der més que els diners o que el fet de no 
poder jugar durant sis mesos. Vol formar 
part de la cultura futbolística d’un club 
que l’apassiona.

Com és Arda Turan com a persona?
Intento ser una persona molt correcta. El 
més important és la meva consciència i el 
meu cor. El millor que tinc és la meva famí-
lia, els meus amics i m’encanta compartir. 
Els diners mai han tingut gaire importància 
a la meva vida. Només utilitzo els diners 
per fer feliç la gent que m’estimo. Un dia el 
futbol acabarà, ja no podré jugar més, i la 
gent podrà opinar si el meu futbol era bo o 
dolent, però si la gent diu que sóc una bona 
persona, això serà el més important.

Vostè sempre somriu...
Sí, perquè sempre agraeixo a Déu les coses 
que m’ha donat. Tot el que tinc és gràcies 
a ell, i per això treballo molt per ser digne. 
Respecto tots els pobles, tothom és igual 
per a mi. Aquests pensaments m’han aju-
dat a la vida.

Què és el que més l’atrau del Barça?
Sempre he dit que m’agradava el Barça, no 
és d’ara, ja ho deia quan era al Galatasaray 
i també a l’Atlètic de Madrid. Tinc una sa-

“El Barcelona és una màquina de futbol i vull ser una 
peça important d’aquesta màquina. És un repte, perquè 
estar al millor equip del món no és a l’abast de qualsevol”

KETTY CALATAYUD / FOTOS MIGUEL RUIZ

Arda
Passió pel  Barça
Turan
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marreta del Barça des de fa anys. Des de 
petit m’atreia el Barça, però més que es-
timar-lo, el respectava. Un dia, veient un 
partit contra el Chelsea en què el Barça 
perdia, jugant com sempre, en curt, i vaig 
pensar..., això és el Barça..., encara que per-
din, mai canvien el seu estil. Més important 
que guanyar o perdre, és tenir una cultura, 
un segell propi. El Barça té la seva cultura, 
el seu estil, la seva manera de jugar, i no ho 
canvia per res. És fidel a ell mateix. Per a 
mi, el Barça és una cultura.

Quan veia el Barça jugar pensava que al-
gun dia podria formar-ne part?
No miro gaire la televisió, però quan juga 
el Barça, no m’ho perdo perquè gaudeixo 
veient-lo jugar. A David Villa des del primer 
dia li preguntava com era el Club, Barcelo-
na, com eren Andrés Iniesta, Xavi, Messi... 
Sentia molta curiositat.

Què és el que més l’ha sorprès quan ha 
conegut el Club per dins?
L’organització és impecable. Des de la pri-

Turan

mera vegada que vaig trepitjar el Club i la 
Ciutat Esportiva, vaig notar que el Barça és 
una altra cosa, que no és comparable amb 
cap altre club. Ser aquí és el màxim per a 
qualsevol futbolista. A l’Atlètic sempre li es-
taré agraït i sempre serà al meu cor, perquè 
ha estat una gran família per a mi, i allà 
feien tot el possible perquè jo fos feliç.

Coneixia els jugadors del Barça com a ri-
vals, ara són els seus companys...
Quan coincidíem al camp sempre sentia un 

LA ‘REVISTA 
BARÇA’ CANVIA 
DE DISSENY

La temporada 2014/15 la revista barça 
va realitzar un canvi d’imatge amb la 
idea de modernitzar la publicació oficial 
del Club i revaloritzar-ne els continguts.  
El número 74 del mes d’abril del 2015 va 
ser el de l’estrena del nou redisseny pro-
fund de la revista, amb una portada de-
dicada a Leo Messi, protagonista d’una 
entrevista exclusiva en què explicava 
que se sentia “feliç” i afrontava amb la 
màxima ambició el tram final de la tem-
porada, com es va acabar demostrant 
amb la consecució del triplet.

Amb el canvi de disseny es va revisar 
tot l’aspecte gràfic de la publicació, així 
com la seva identitat i la seva estructura 
editorial, tot i que la revista barça man-
té intacte l’esperit de ser una publicació 
que apropi als socis l’activitat del Club 
en tots els seus àmbits i que aprofita els 
continguts més exclusius.

La nova imatge gràfica presenta els 
temes amb més impacte i amb un estil 
més periodístic, cosa que fa que la con-
sulta sigui més neta, dinàmica i agradable. 
L’aposta per la força visual dels continguts 
es fa evident des de la mateixa portada, 
que reflecteix molts dels canvis introduïts.

El canvi inclou una forta aposta per la 
fotografia, que es fa imprescindible per 
acompanyar els reportatges i les entrevis-
tes que es publiquen, especialment ubicats 
a la primera part de la revista barça.

El nou disseny busca també que la pu-
blicació sigui més fàcil de llegir. Per acon-
seguir-ho, se’n va canviar la tipografia i es 
va augmentar el cos de la lletra.

A més de modificar la seqüència de sec-
cions, es van crear nous apartats i se’n van 
modificar d’altres per fer-los més senzills 
i agradables. D’altra banda, aquells espais 
que són fixos tenen ara més personalitat, 
fet que permet localitzar-los i identifi-
car-los més fàcilment.

El resultat de tots aquests canvis és 
una revista molt més dinàmica, actual, 
elegant i propera.

Durant la temporada, la publicació ofi-
cial del Club va dedicar reportatges prin-

cipals a la remodelació i renovació de la 
plantilla a començaments de temporada 
(número 70), una entrevista exclusiva a 
Luis Suárez coincidint amb el seu debut 
amb l’equip (71), un monogràfic sobre la 
Fundació del Barça (72), la dimensió glo-
bal del Club (72), l’entrevista amb Messi 
i, en el darrer número, la consecució del 
segon triplet de la història blaugrana.
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BARÇA TV

RIGOR I QUALITAT AL  
SERVEI DEL CULER

Una temporada més, i ja en van 16, Barça TV va complir amb 
la missió d’apropar el dia a dia del Club a tots els aficionats del 
Barça des d’una òptica de proximitat i rigor que ja s’ha convertit 
en el segell marca de la casa d’aquest mitjà. La premissa innego-
ciable sobre la qual pivoten els continguts del canal és conjugar 
l’entreteniment amb la informació de qualitat, sempre amb una 
clara vocació de servei al soci i a l’aficionat blaugrana.

Durant aquest exercici Barça TV va continuar repassant els 
seus primers quinze anys de vida, assolits el juliol del 2014, amb 
la sèrie titulada 15 anys de Barça TV. Es tractava de recordar 
els fets més transcendents de la història recent del Club fent 
memòria de la trajectòria de Barça TV i els seus professionals. 
I l’objectiu es va assolir gràcies a un producte de qualitat, amb 
un toc de nostàlgia i bon humor, que va ocupar un espai prefe-
rent a la graella de la televisió del Club entre els mesos de juliol 
i desembre del 2014.

Quant a continguts, els tres eixos principals de Barça TV van 
continuar sent els informatius diaris, la retransmissió en directe 
dels partits del planter, el futbol femení i les seccions i el programa 
El Marcador, que inclou la prèvia i el post dels partits del primer 
equip del Barça. La gran novetat de la darrera temporada a Barça 
TV va ser el programa El Marcador: la Jornada, que va complir l’ob-
jectiu d’explicar tota l’actualitat del cap de setmana referent a les 
competicions dels diferents equips de totes les seccions del Club.

En l’àmbit poliesportiu, aquesta darrera temporada es va con-
solidar a la programació de Barça TV el programa setmanal Som-
hi Palau, un resum de la jornada poliesportiva del Club. Un espai 
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propi per a les seccions que va conviure a la graella amb altres 
programes històricament consolidats, com és el cas del +Club, so-
bre l’actualitat social del FC Barcelona; el Porta 104, un programa 
de reportatges en profunditat sobre els temes d’actualitat que 
afecten el Club; el Quina Penya!, un recorregut per les penyes amb 
un toc d’humor; l’ADN Barça, d’anàlisi sobre la jornada, i el Seguim 
en Joc, amb tota l’actualitat referent a l’Agrupació Barça Jugadors.

En clau planter, el programa Promeses va continuar sent la re-
ferència informativa, amb continguts renovats i els testimonis 
destacats de tècnics i futbolistes del futbol base del FC Barcelo-
na. El curs 2014/15 Barça TV també va incorporar a la seva pro-
gramació el programa Herois del Planter, un seguit d’entrevistes 
als futbolistes del planter consolidats al primer equip sobre la 
seva etapa al futbol formatiu del Barça. Amb testimonis com 
el de Messi, Xavi, Montoya, Jordi Masip, Sergi Roberto, Rafinha, 
Bartra i Jordi Alba, el programa ràpidament es va guanyar un lloc 
entre els continguts de prestigi del canal.

Tots els partits en diferit 
Com no podia ser d’una altra manera, però, el protagonisme de 
la graella de Barça TV va tornar a recaure en els continguts refe-
rents al primer equip. Es van continuar emetent en diferit tots 
els partits de la temporada, oficials i amistosos. Es va informar 
puntualment del dia a dia de l’equip, tant en els entrenaments 
com en tots els desplaçaments, i es van oferir en directe i en 
diferit totes les rodes de premsa dels jugadors i de l’entrenador. 
Aquesta temporada, a més, es va recuperar el costum d’emetre 
en directe els 15 primers minuts en obert dels entrenaments de 
la prèvia dels partits de Lliga, Copa i Champions.

Els èxits esportius del primer equip van estar acompanyats 
de programes especials de Barça TV, tant el dia de la conse-
cució del títol de Lliga com a les finals de Copa i Champions, i 

també en les celebracions pel triplet. 
Cal destacar també els programes especials dedicats a les 

noves incorporacions, com Benvingut... i les diferents entre-
vistes d’actualitat a jugadors del primer equip al llarg de tota 
la temporada, amb la participació de Luis Suárez, Piqué i Adri-
ano, entre d’altres.

Més enllà dels partits del planter i també del futbol feme-
ní, l’aposta per l’esport en directe també es va fer evident 
aquesta temporada amb les retransmissions dels partits més 
destacats dels equips professionals de les seccions, especi-
alment dels primers equips de futbol sala, hoquei i handbol. 
L’aposta pels directes i el seguiment diari de l’actualitat dels 
equips van convertir Barça TV en el gran referent informatiu 
de les seccions del Club.

La cobertura informativa de l’actualitat del Club també va 
estar farcida aquest darrer exercici de l’emissió en directe dels 
actes institucionals que es van portar a terme a les instal·lacions 
del Camp Nou i la Ciutat Esportiva. D’aquesta manera, l’audièn-
cia de Barça TV va poder seguir in situ actes tan destacats com la 
constitució de la Confederació Mundial de Penyes, el balanç de 
mandat de la Junta Directiva i altres esdeveniments vinculats a 
la Fundació del FC Barcelona i a l’Àrea Social del Club.

Per acabar, cal destacar que Barça TV també va tenir aquesta 
temporada una cura molt especial de les seccions amateurs amb 
l’elaboració d’un programa Porta 104 monogràfic i amb la cober-
tura de l’actualitat dels equips de rugbi i de bàsquet en cadira de 
rodes a la fase decisiva de la competició. 

En resum, el 2014/15 Barça TV va continuar complint amb la 
missió d’informar des de dins de l’actualitat del Club, amb rigor i 
vocació de servei i amb una programació de qualitat que comp-
ta, des de ja fa 15 temporades, amb la complicitat dels socis i els 
seguidors de l’Entitat.
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Imatge de les estadístiques de partit 
a la nova app.

PLATAFORMA WEB

CONSOLIDACIÓ DEL 
LIDERATGE DEL BARÇA

La plataforma digital del FC Barcelona va ser una vegada més 
referència com a primera entitat esportiva del món. 

El creixement d’audiència a les xarxes socials i a la plata-
forma web va constatar aquests estudis. Així, durant aquesta 
temporada, i pel que fa a web, hi va haver 76 milions d’usuaris 
únics, 8 milions més que la temporada anterior, una xifra que 
representa un augment de més del 12% de l’audiència total. 
Unes dades que van en consonància amb les extraordinàries 
xifres a les xarxes socials, en què el Barça va tancar la tempo-
rada amb més de 173 milions de fans, un 38% més respecte a 
la temporada anterior. 

El FC Barcelona va consolidar el seu model web a través 
d’una plataforma en nou idiomes diferents: català, castellà, 
anglès, xinès, francès, indonesi, japonès, portuguès i àrab. La 
vocació GloCal (Global i Local) va fer que els continguts glo-
bals cada cop s’adaptessin als diferents públics locals i que 
se’n creessin d’altres segons les singularitats de cada territo-
ri. L’objectiu va ser convertir els continguts digitals en el lloc 
comú de tots els barcelonistes d’arreu del món. 

Durant aquesta temporada es va evolucionar la platafor-
ma web per millorar la usabilitat per a socis i simpatitzants. 
D’aquesta manera es va iniciar una primera fase del redisseny 
que es completarà durant la pròxima temporada. Així, inici-
alment es va canviar el disseny de les pàgines principals per 
potenciar les fotografies, els vídeos, l’oferta del web de Barça 
Fans i els continguts especials i monogràfics. Quant a especi-
als, el segon triplet va significar un punt àlgid per a la produc-
ció de continguts per al record de tots els barcelonistes.

El triplet del FC Barcelona d’aquesta temporada va suposar 
la culminació de l’expansió de la pàgina web del Club. El 6 de 
juny, dia de la final de la Champions League contra el Juven-
tus de Torí, en què els blaugranes es van proclamar tricampi-
ons per segona vegada a la seva història, el web del Barça va 
fer el seu pic històric d’audiència superant els dies del Clàssic 
i del Manchester City de la mateixa temporada. Aquell dia, el 
nombre d’usuaris es va quadruplicar respecte dels visitants 
únics que va tenir la pàgina web del Club de mitjana en un dia 
normal durant la temporada 2014/15.
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Web

AUDIÈNCIA MÒBIL RÈCORD

Els esforços de la temporada anterior per aplicar els principis 
del disseny responsive que fan que la web estigui optimitza-
da per a tots els dispositius van possibilitar que per primer 
cop l’audiència mòbil ja superi la d’ordinadors convencionals. 
Un 49% dels usuaris ja consulten la web a través de telèfons 
intel·ligents, mentre que un 44% i un 7% ho fan a través d’or-
dinadors o tauletes, respectivament. 

55%
Visites Mòbil (T 13/14)
(44% T 12/13)
· Web responsive
· Venda entrades via mòbil
· Entrada funcionament Passbook

396,4 M
Pàgines vistes (T 13/14)
(390,1 T 12/13)
· Guanyem 6M de pàgines vistes vs 
temporada anterior
· Mitjana de 3 pàgines / visita

Web MòbilWeb 

76 M
Usuaris únics (T 13/14)
(68,1 T 12/13)
· Guanyem 8 M d’usuaris únics vs 
temporada anterior
· Web en 9 idiomes

Evolució de l’audiència per dispositius

La renovació de l’app va ser una resposta del Club per por-
tar el Barça a les butxaques dels usuaris d’FCBWorld, que 
comptava amb més de 2 milions de descàrregues i més de 
200.000 usuaris actius mensuals. 

TEMPORADA

ORDINADOR

MÒBIL

TAULETA

NOVA APP FC BARCELONA
Tenint en compte aquesta tendència, el Club va renovar com-
pletament la seva aplicació principal. La nova app FC Barce-
lona, disponible per a dispositius iOS i Android per a telèfons 
intel·ligents i tauletes, té un nou disseny i més funcionalitats 
informatives, com el seguiment de les dades estadístiques 
dels partits, així com un accés directe a Ràdio Barça. A més, 
hi ha la possibilitat de comprar entrades de futbol i bàsquet 
des d’aquesta aplicació. 

També es pot configurar un sistema de missatges perquè 
l’usuari rebi al seu dispositiu a temps real alertes sobre els 

gols de l’equip, l’anunci de l’onze inicial de cada enfronta-
ment o el resultat final, entre moltes altres. L’aplicació està 
sincronitzada amb R@dio Barça i permet escoltar, des del 
mòbil o la tauleta, la locució dels partits del primer equip, 
tant en català com en castellà i anglès.

La nova app del FC Barcelona facilita l’accés a altres apps 
oficials que tenen una clara vocació de servei, com FCB Seient 
Lliure, FCB Passaport i FCB Penyes. A més, hi ha la possibili-
tat de comprar entrades de futbol i bàsquet des d’aquesta 
aplicació.
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Twitter Facebook Instagram

8,202,645
Google+

1,858,995
YouTube

4,463
Dailymotion

3,856,432
Tencent

5,430,961
Sina

10,143
Pinterest

226,900
Vine

13,523
WeChat
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XARXES SOCIALS

Audiència Web FC Barcelona

Seguidors Xarxes Socials

Web (usuaris)

Web (visites)

TOTAL
31.237.505

TOTAL XARXES SOCIALS

203.513.239

TOTAL
111.873.526

TOTAL
26.580.613

TOTAL
14.217.533

ANYS

@fcbarcelona

15.423.721

@fcbarcelona_cat

4.993.822

@fcbarcelona_es

8.363.638

@FCBHandbol

233.380

@FCBBasket

425.826

@FCBHoquei

176.114

@FCBFutbolsala

252.198

@FCBBarcelona_br

268.601

FC Barcelona

85.128.149

Amics del Barça B

594.422

FCB Bàsquet

2.507.221

FCB Futbol Sala

4.248.796

FCB Handbol

4.256.490

FC Barcelona

14.176.485
FCB Seccions

41.048

Line

@FCBarcelona_ara

250.251

@FCBarcelona_id

237.231

@FCBarcelona_fra

181.139

@FCBarcelona_jap

141.175

@FCBPenyes

138.159

@FCBEscola

52.069

@FCBTV

100.181

FCB Hoquei

4.908.224

Fundació FC Barcelona

41.630.279

Barça TV

4.168.303

FCB Penyes

4.431.642

ENG  13.814.043
JAP  4.267.471
ESP  5.137.601
CAT  302.188
BR  352.056
ID  2.707.254
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LÍDERS MUNDIALS A LES 
XARXES SOCIALS

Una temporada més el FC Barcelona va ser el club líder en l’àm-
bit digital a tot el món. Per sobre dels clubs de futbol europeus 
i de les franquícies nord-americanes de qualsevol esport, el 
Barça va continuar sent la referència global a les xarxes soci-
als. Durant la temporada 2014/15 el Club va superar la xifra de 
200 milions de seguidors i es va convertir en la primera enti-
tat esportiva a assolir aquesta fita. I ho va aconseguir liderant 
les principals plataformes digitals, com ara Facebook, Twitter i 
Youtube. Cal destacar especialment el creixement espectacular 
que el FC Barcelona va experimentar a Instagram, on ja acu-
mula més de 14 milions de seguidors, lluny dels poc més de 2 
milions que hi havia al final de la temporada 2014/15. En resum, 
un creixement del 491% en només 12 mesos.

Al mes de novembre passat la revista Digital Sports Media, 
especialitzada en l’àmbit esportiu i les noves tecnologies, col·lo-
cava el FC Barcelona al capdamunt dels clubs de futbol d’arreu 
del món. Les dades recollides per la prestigiosa consultora soci-
al RESULT, que inclou la presència a Facebook, Twitter, YouTube, 
Instagram i Google + dels clubs de futbol, situaven un cop més 
el FC Barcelona com el club de futbol que té més seguidors a 

les xarxes socials, per davant del Reial Madrid i el Manchester 
United. Al tram final de la temporada l’efecte triplet va contri-
buir de manera decisiva a eixamplar aquestes diferències. La 
presència del Club en l’àmbit digital va anar més enllà d’aques-
tes cinc xarxes socials, i es va estendre també a altres platafor-
mes amb àmplia presència, com Line, WeChat, Tencent Weibo, 
Sina Weibo, Dailymotion, Vine i Pinterest, que no s’inclouen en 
aquest estudi de Digital Sports Media. 

En aquesta mateixa línia, la revista nord-americana Adweek 
posava el FC Barcelona al capdamunt del lideratge mundial 
quant a la creació de continguts a la xarxa a través de les 
seves plataformes digitals i, sobretot, a partir de les xarxes 
socials. L’estudi especialitzat d’Adweek va situar el Club per 
davant d’entitats esportives com el Reial Madrid i l’NBA. Se-
gons el consultor de màrqueting David Deal, “els grans prove-
ïdors de continguts esportius són com estrelles de rock, per-
què capturen la passió i la lleialtat dels fans, instints gairebé 
tribals i culturals”. Així, el Barça va liderar l’estudi encarregat 
per Adweek en una llista que mesura l’abast social a través 
dels seus fans.
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El triplet més digital
L’històric triplet del FC Barcelona d’aquesta temporada, cul-
minat amb la Champions League de Berlín, va permetre con-
solidar el lideratge del Club en l’àmbit digital. Només el cap 
de setmana del Barça-Juventus més de 650.000 nous fans es 
van apuntar a algun dels 41 perfils socials blaugrana, alhora 
que diferents cercadors i xarxes socials convertien el Barça en 
tendència mundial.

Segons va informar Google, durant la final el FC Barcelona va 
dominar a gairebé tot el món les cerques relacionades amb el 
partit. El mapa generat pel cercador pinta un escenari majori-
tàriament blaugrana, on la Juventus només s’imposa en alguns 
països europeus (Itàlia, França, Suïssa, Finlàndia) i a Xile.

El 6 de juny es van multiplicar per quatre els usuaris únics 
que visiten el web del FC Barcelona de mitjana durant el curs 
2014/15, mentre que les descàrregues de l’app oficial es van 
multiplicar per tres respecte a un dia normal. 

Més de 28 milions d’usuaris únics van viure el dia de la final a 
la pàgina de Facebook del FC Barcelona. De fet, el post a Face-
book amb el vídeo de Xavi aixecant la Copa va ser vist per més 
de 43 milions de persones i es va reproduir més de 7,6 milions 
de vegades. S’ha convertit així en la publicació que més difusió 
ha tingut en la història del FC Barcelona.

Igual de reeixida va ser l’activitat del Barça al seu comp-
te d’Instagram. Durant la jornada del Juventus-Barça es van 
publicar un total de 24 imatges, que van acumular gairebé 11 
milions de likes. A més, durant tot el cap de setmana es van 
incorporar 350.000 nous seguidors al perfil blaugrana.

Pel que fa a Twitter, les més de 1.400 publicacions de la final 
als vuit comptes oficials del Club van tenir un impacte de 76 
milions d’impressions. El mateix impacte espectacular es va 
produir al canal de YouTube del FC Barcelona, que, des de la  
seva posada en marxa el 2006, el dia després de la final va 
viure la segona jornada amb més reproduccions de tota la seva 
història, amb un total de 2.331.484 visualitzacions. En resum, 
més de tres milions de minuts de consum de vídeo.

Més a prop dels fans
El Barça és gran gràcies a l’estima dels barcelonistes. Aquesta 
evidència es va traduir a les xarxes socials en més presència 
dels aficionats i en més participació. En la celebració del 115è 
aniversari del Club vam veure com jugadors, equip tècnic i afi-
cionats mostraven el seu barcelonisme a la xarxa. La campanya 
Jo sóc culer va ser tota una demostració d’orgull blaugrana amb 
més de 15.000 fotos pujades d’arreu del món, així com amb la 
participació activa dels jugadors del primer equip.

Però hi va haver molts altres exemples en aquesta mateixa 

direcció: #FCBWorld va mostrar com es viu el Barça des de 
qualsevol racó del món i va tenir presència continuada a les 
diferents plataformes socials durant tot l’any, A Instagram, per 
exemple, es van pujar més de 50.000 fotografies amb aquesta 
etiqueta, i es va convertir en un dels referents per fotografiar la 
passió del Barça des de qualsevol indret del món.

#6ràciesXavi va ser un homenatge emocionant en el qual 
cada aficionat va poder aportar el seu gra de sorra per dir “fins 
aviat” al nostre capità, en què es van descarregar milers de wall-
papers dels nostres cracs i vam celebrar tots plegats el #tripl3t. 

Igualment, mitjançant etiquetes com #skillsFCB i #VineFCB els 
aficionats van compartir els seus malabarismes amb una pilota.

Consolidació al mercat asiàtic
També va ser l’any de la consolidació del FC Barcelona al mercat 
asiàtic. A la presència social a Tencent Weibo, Sina Weibo i Line 
s’hi va afegir WeChat. La importància d’Àsia a l’economia global 
i l’excepcional creixement de les plataformes socials en aquesta 
àrea són una realitat que el Barça viu en primera persona. 

144 COMUNICACIÓ



XARXES SOCIALS / CENTRE DE DOCUMENTACIÓ I ESTUDIS

Barça Fans, un punt de trobada per als culers de tot el món
La temporada 2014/15 va entrar en ple funcionament Barça 
Fans, el programa de fidelització del FC Barcelona que permet 
als barcelonistes de tots els continents accedir a continguts 
exclusius de l’equip, conèixer millor les interioritats del FC 
Barcelona, gaudir d’excepcionals sortejos setmanals i ampliar 
l’experiència culer com a aficionat. 

Només els aficionats registrats a Barça Fans poden accedir, 
per exemple, als resums dels partits de Lliga i Copa, als víde-
os Behind the Scenes amb les interioritats dels matxs al Camp 
Nou, els millors gols de la història a la secció Top5 o les entre-
vistes més personals amb els jugadors del primer equip. Tots 
aquests continguts, dividits en seccions, aprofundeixen en tots 
aquests aspectes d’una manera lúdica, fresca i que fan viure 
una experiència completa en clau blaugrana.

A més d’aquests continguts de vídeo, també es pot participar 
en votacions, rànquings, jocs en línia i sortejos molt exclusius, 
com per exemple de samarretes signades per l’equip, viatges 
per veure les finals i records únics dels partits o els jugadors. 
Els membres de la comunitat també poden enviar les seves 
preguntes i felicitacions als futbolistes o compartir amb tots 
els Barça Fans la seva passió blaugrana a la secció Social Hub. 

Els continguts són completament gratuïts i estan a l’abast 
de qualsevol aficionat del Barça que es registri a http://fans.
fcbarcelona.com.

El Centre de Documentació i Estudis va ser una vegada més el 
principal garant de la memòria històrica del FC Barcelona amb 
l’aportació d’informació sobre el nostre passat a tots aquells que 
ho van demanar. Com ja és habitual des de fa molts anys, tots els 
mitjans informatius van trobar ple suport en el Centre de Docu-
mentació a l’hora d’abordar qualsevol tema de caràcter històric. 

En l’àmbit institucional cal destacar especialment la signa-
tura, el 19 de febrer del 2015, d’un acord entre el FC Barcelona 
i l’Institut Ramon Llull per fomentar la recerca universitària 
al Centre de Documentació i Estudis entre els estudiants i el 
professorat de la xarxa d’estudis catalans a l’exterior. 

D’altra banda, des del Centre de Documentació es va portar 
a terme la redacció de La Llotja, la publicació del Club que es 
reparteix gratuïtament a la Llotja President Suñol els dies de 

CENTRE DE DOCUMENTACIÓ I ESTUDIS

Avui en dia l’índex de penetració de xarxes socials més alt del 
món se situa en països com Taiwan, Hong Kong, Singapur, Malài-
sia o la Xina, i el Barça, per continuar sent líder mundial en xarxes 
socials, ha d’estar present en aquests territoris i molt a prop dels 
seus seguidors. En aquesta línia, cada dia es creen continguts 
específics pensant especialment en clau asiàtica tant a la plata-
forma web en xinès, japonès i indonesi com a les xarxes socials. 

Accions com la Festa de la Tardor xinesa o la celebració de 
l’any nou, per exemple, van tenir una magnífica acollida entre 
els culers d’aquest país.

Aposta decidida pel format audiovisual
Seguint la tendència en el consum de continguts, el FC Bar-
celona va apostar amb força per la implementació del vídeo 
com a recurs narratiu a les xarxes socials. La major penetració 
de la banda ampla arreu del món afavoreix el creixement del 
consum de vídeos, tant en ordinadors com en mòbils i tauletes. 
En aquest escenari, el Club va incrementar exponencialment el 
nombre de vídeos disponibles i va crear nous canals a Vine, que 
combina el seguiment en directe de les prèvies dels partits amb 
vídeos curiosos en només sis segons, i a Periscope, que permet 
seguir en temps real els esdeveniments més interessants del 
primer equip. Això, combinat amb el creixement de Youtube  
(118 milions de reproduccions aquesta temporada) i Dailymoti-
on (21 milions), juntament amb l’increment de vídeos nadius a 
Facebook, Instagram i Twitter, va configurar un nou panorama 
audiovisual blaugrana que va ser molt ben acollit pels barcelo-
nistes d’arreu del món.

partit al Camp Nou, i es va col·laborar en l’Any Suñol amb l’or-
ganització de l’Espai del Museu dedicat al president blaugrana 
dels anys 1935-36. 

Paral·lelament, la tasca d’investigació va donar com a prin-
cipal fruit la transcendental troballa del primer himne del FC 
Barcelona, compost per José Antonio Lodeiro l’any 1910, la par-
titura del qual es troba ara al Museu del Club.

A més, durant el curs 2014/15 el Centre de Documentació va 
adquirir 30 noves monografies sobre el FC Barcelona i l’esport 
que van passar a formar part de la biblioteca del Club. A la ve-
gada, es van continuar rebent transferències de documentació 
interna de l’Entitat, que té en el Centre el seu Arxiu Històric, 
i es va consolidar l’arxiu multimèdia amb la catalogació de 
88.000 imatges. 
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Miniestadi: El projecte 
guanyador

La transformació de les instal·lacions

Campus Barça
edificis 

complementaris

Dos camps
nous per a l’FCBEscola 

 de 68 m x 105 m

Graderies
capacitat per a 10.000 
espectadors

Passarel·les  
de vianants 

Cap al Campus Barça

Coberta
d’estructura 
metàl·lica

Passarel·les
amb il·luminació led, nous 
altaveus i punts wifi

Videomarcadors
led 360º per a 
reproducció de vídeo

Skybar restaurant
amb vistes a la pista

Circulacions
principals amb 
millors serveis i 

lavabos

Pista auxiliar
de 2.200 espectadors

Seients 
retràctils

per millorar-ne la multifuncionalitat

L’’SKYLINE’ DEL FUTUR

Espai Barça: 
Un any de treball

Un altre dels treballs tècnics realit-
zats ha estat l’estudi dels diferents 
tipus de cobertes que es podrien 
utilitzar per cobrir l’Estadi, una 
part fonamental del projecte, ja 
que significa el 15% del pressu-
post de l’obra del Nou Estadi. Per 
aquest motiu s’han analitzat els 
sis tipus de coberta que millor 
s’adaptarien al Camp Nou, amb 
costos detallats inclosos, per in-
cloure-les en les bases del concurs. 
Entre altres aspectes, s’ha estudi-
at la protecció dels espectadors, la 
incidència en la gespa, les condi-
cions de confort, els fluxos d’aire 
i les oportunitats d’incloure pla-
ques fotovoltaiques.

El mandat dels socis va ser molt clar 
a principis del mes d’abril del 2014. 
L’Espai Barça va ser aprovat en refe-
rèndum i l’endemà d’aquell dia histò-
ric es van iniciar els treballs per crear 
un equip tècnic propi que se centrés a 
fer realitat i en els terminis previstos 
el projecte de transformació de totes 
les instal·lacions que el FC Barcelona té 
al barri de les Corts a Barcelona i a la 
Ciutat Esportiva Joan Gamper. 

Un any després, es van anar com-
plint els objectius i terminis fixats. 
Al març passat, amb l’aprovació de 
l’Ajuntament de Sant Joan Despí de la 
reordenació urbanística de l’entorn de 
la Ciutat Esportiva, es va aconseguir 
llum verda per ampliar-ne en un 26% 
la superfície i per impulsar el projecte 
del Nou Miniestadi als terrenys anne-
xos a la Ciutat Esportiva.

Al llarg dels darrers mesos es van fer 
tot un seguit d’estudis tècnics per pre-
cisar amb la màxima exactitud tots els 
requeriments necessaris que s’exigiran 
als equips d’arquitectura que es pre-
sentin al pròxim concurs internacional 
per al Nou Camp Nou i el Nou Palau. 

Aquests estudis tenen com a ob-

jectius encaixar el programa dins del 
pressupost de 600 milions d’euros 
aprovat pels socis, controlar amb de-
tall el programa de construcció, fixat 
entre l’any 2017 i el 2021, i reduir al 
màxim els riscos i imprevistos durant 
l’obra.

Entre els treballs tècnics realitzats 
destaca, per la seva innovació, l’es-
caneig de tota la instal·lació, que ha 
permès aconseguir el que s’anomena 
un model BIM, un projecte que integra 
tota la informació d’estructures, instal-
lacions i materials, imprescindible per 
aconseguir una perfecta planificació 
de les obres, per al màxim control dels 
seus costos i per a una gestió més efi-
cient del manteniment futur del Nou 
Camp Nou. 

També s’ha elaborat un programa 
funcional, amb informes i plànols de-
tallats de tots els requeriments d’usos 
per a les diferents instal·lacions; s’ha 
fet un estudi topogràfic, per compro-
var l’estat de l’estructura de l’Estadi i 
també un ampli estudi geotècnic que 
ha permès analitzar el terreny subter-
rani, amb 34 sondejos de fins a 40 m 
de profunditat. 

ESPAI BARÇA

Espai Barça, un 
any de treball
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Aparcaments
3.000 places 

soterrades

Passarel·les 
amb il·luminació led, nous 
altaveus i punts wifi

1a graderia
amb millores visuals

Grada familiar
amb vistes a l’espai públic

Videomarcadors
led d’alta 
resolució

Panells 
fotovoltaics
(6.000 m2)

Nova 
Tribuna 
3a graderia

Nova zona 
de premsa

amb millors serveis 
associats

Noves posicions
de discapacitats
amb millors serveis

Circulacions 
horitzontals

Circulacions 
verticals
amb ascensors 
i escales mecàniques

Anella de llotges 
91 llotges, 4 superllotges

i 1 restaurant

Pitch Club
amb capacitat 
per a 1.000 
espectadors
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MAPA PATROCINADORS

LA MARCA BARÇA ÉS UNA DE LES PRINCIPALS 
MARQUES GLOBALS DE L’ESPORT

La temporada 2014/15 va ser la de la 
consolidació d’una estratègia comercial 
basada en la internacionalització de la 
marca Barça en els diferents mercats. 
Avui en dia, el Barça està present en els 
cinc continents, ha passat de 5 a 39 pa-
trocinadors en els últims quatre anys i ha 
fet un salt qualitatiu i quantitatiu que 
permet ingressar un 85% del pressupost 
a través del màrqueting.

Es pot dir que el Barça és actualment una 
de les primeres marques globals i mundi-
als del futbol i de l’esport en general. És 
el resultat d’una estratègia definida amb 
presència de 360 graus als mercats selecci-
onats. El Club va crear patrocinis segons la 
categoria de producte i que tenen un abast 
determinat, des de l’àmbit local al regional i 
fins a arribar al global. Això permet obtenir 
un rendiment econòmic més gran en cada 
categoria de producte i estendre la marca 

Barça a altres països d’arreu del món. 
Un bon exemple és el que es dóna a la 

categoria de cervesa. Damm és el princi-
pal patrocinador del Club en aquest seg-
ment de producte, però, malgrat ser una 
marca internacional, Damm no cobria tot 
el mercat global, i per això es va pactar 
alliberar els territoris que no suposa-
ven una competència per a l’empresa. 
D’aquesta manera, Damm comparteix 
la categoria cervesa amb Tecate a Mè-
xic, Chang al Sud-est asiàtic i Castle en 13 
països africans. Aquesta estratègia es va 
replicar en altres categories.

L’estratègia de patrocini també passa 
per consensuar les campanyes amb els 
jugadors i les seves xarxes socials. Ells són 
els principals actius, i el Club vol potenciar 
les sinergies comunes que siguin benefi-
cioses per a les dues parts. Va ser el cas 
que es va donar amb Neymar Jr aquesta 

temporada. El primer patrocinador oficial 
brasiler de la història va ser Tenys Pé Ba-
ruel, el desodorant de peus que va signar 
el primer contracte de patrocini fruit de 
l’acord entre el FC Barcelona i NR Sports, 
que gestiona la imatge de Neymar Jr des 
del 2006 i pel qual aquesta empresa cap-
ta en exclusiva els patrocinis del Club al 
Brasil. El fet que Baruel sigui també pa-
trocinador del jugador brasiler permet 
sinergies úniques en un territori on el FC 
Barcelona ja compta amb un gran segui-
ment a les xarxes socials.

La fortalesa de la marca Barça està ava-
lada per la prestigiosa revista Forbes, que 
ja augura que a la propera llista de clubs 
més valuosos del món que publicarà al 
mes de maig el FC Barcelona ocuparà la 
primera posició, després d’haver tancat la 
temporada amb 608 milions d’ingressos, 
un rècord al futbol mundial.

150 ECONÒMICA

PATROCINI



NOVES INCORPORACIONS

LASSA 
El FC Barcelona i Lassa Tyres van signar un acord de patrocini 
d’àmbit global segons el qual aquesta marca líder de pneumà-
tics de Turquia va esdevenir patrocinador principal de les sec-
cions professionals i, alhora, partner oficial del Club en l’àmbit 
del futbol per a les quatre temporades següents. L’acord, que 
té vigor des de l’1 de juny del 2015, va convertir Lassa Tyres en 
el pneumàtic oficial del FC Barcelona.

Es tracta de la primera vegada que les seccions professionals 
del Club -bàsquet, handbol, futbol sala i hoquei patins- com-
parteixen el mateix patrocinador principal. Això suposa que 
els quatre equips portin el logotip de Lassa Tyres al frontal de 
les samarretes i tots ells s’englobin sota el mateix nom de FC 
Barcelona Lassa, fins al 30 juny del 2019.

MOVISTAR
Telefónica i el Futbol Club Barcelona van arribar a un acord al 
febrer del 2015 segons el qual Telefónica es va convertir en pa-
trocinador oficial del FC Barcelona a Llatinoamèrica en el sector 
de telecomunicacions i de la televisió de pagament.

L’acord assolit té una durada inicial de tres anys, amb dues 
més d’opcionals, i s’aplica a Llatinoamèrica, inclosos els 14 paï-
sos en què Telefónica opera a la regió. L’acord assolit inclou, en-
tre altres contraprestacions, el dret a organitzar un partit amis-
tós a l’Amèrica Llatina durant les temporades 2015/16 o 2016/17.

GILLETTE
Gillette, marca líder en l’àmbit mundial, es va convertir en pa-
trocinador oficial del FC Barcelona a l’Amèrica Llatina. Gillette 
esdevenia així l’afaitadora oficial del Barça durant tres tempo-
rades.  A l’acte de presentació de l’acord hi va assistir Leo Messi,  
ambaixador mundial de Gillette, que va presentar l’edició limi-
tada de màquines d’afaitar amb els colors del Barça. 

FITNESS TIME
El 21 d’abril del 2014, el president del FC Barcelona va signar 
l’acord amb el nou partner per als territoris de l’Aràbia Saudita 
i la UEA, Fitness Time, una cadena de gimnasos. Aquest primer 
acord el vincula al Club fins al 30 de juny del 2018.

El 20 de maig del 2014, el director comercial Laurent Colette 
i el vicepresident Javier Faus van viatjar a Riyadh per partici-
par en una roda de premsa per a la presentació de l’acord als 
mitjans locals. 
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NICHIBAN
A l’abril del 2015 es va signar a Tòquio un nou acord de patrocini 
amb l’empresa japonesa Nichiban. Es tracta d’un acord regio-
nal amb drets al Japó, Corea i Tailàndia que s’ha tancat des de 
l’oficina que el FC Barcelona té a Hong Kong.

Nichiban es va convertir així en FC Barcelona Official Tape 
(cintes adhesives d’ús medic) en els tres territoris esmentats.

AMBI PUR
El dia 1 de juny va arrencar un nou acord de patrocini amb Ambi 
Pur en la categoria d’ambientadors. Es tracta d’un nou partner 
regional amb drets a Hong Kong, Indonèsia, Malàisia, Filipines, 
Singapur i Tailàndia, que es va convertir en FC Barcelona Offi-
cial Air Freshener.

L’acord, amb una durada de dos anys, es va tancar des de 
l’oficina del FC Barcelona a Hong Kong.

GLADE
Nou acord de patrocini amb Glade, que es va convertir en pa-
trocinador oficial del FC Barcelona al Brasil fins a finals del juny 
del 2016. Per anunciar el patrocini es va crear una edició limita-
da d’ambientadors de cotxes amb la imatge del Barça, junta-
ment amb una promoció entre els consumidors del Brasil per 
aconseguir una experiència exclusiva al FC Barcelona. 

ADVAN
Al mes de juliol del 2014 es va signar un acord de patrocini entre 
el FC Barcelona i ADVAN, companyia de telefonia mòbil líder a 
Indonèsia. ADVAN es va convertir així en el FC Barcelona Offi-
cial Mobile Phone Device al territori fins al 30 de juny del 2016.
La presentació oficial de l’acord es va celebrar a l’estadi Gelora 
Bung Karno de Jakarta el 20 d’agost del 2014.

Indonèsia és el territori de l’Àsia Pacífic on el FC Barcelona té més 
fans, ja que gairebé arriba als 9 milions de seguidors al Facebook.

APAMANSHOP
Apamanshop, empresa de Real Estate líder al Japó que actual-
ment ja compta amb més de 1.100 sucursals a tot el país, és des 
del novembre del 2014 patrocinador regional del FC Barcelona, 
amb un acord per als tres anys següents.

L’acord, que es va gestionar des de l’oficina que el FC Barce-
lona té a Hong Kong, es va presentar oficialment el 4 d’octubre 
del 2014 a l’Hotel Hilton de Tòquio.

TENYS PÉ BARUEL
Es va signar un nou acord de patrocini amb Tenys Pé Baruel, 
pel qual el desodorant de peus número u per a Neymar Jr i 
la selecció brasilera es va convertir en patrocinador oficial del 
Club al llarg del 2015. 

PATROCINI
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DAMM
La marca de cervesa va renovar fins al 2018 el seu acord com 
a Premium Partner del FC Barcelona a gran part del territori 
mundial. L’acord preveu, entre altres actius, el patrocini de la 
Festa del Gamper i del Camp Nou Lounge, així com drets asso-
ciatius, d’hospitalitat i publicitaris.

AUDI  
L’1 de juliol del 2014, Audi va renovar l’acord de patrocini per 
a quatre temporades més, fins al 30 de juny del 2018, i així va 
incrementar d’una manera progressiva la seva aportació i els 
actius que rebien per part del Club i va passar a ser un Premium 
Partner, en lloc d’Official, com havia estat fins aleshores.

ALLIANZ 
L’asseguradora va renovar automàticament una temporada 
més, de l’1 de juliol del 2014 al 30 de juny del 2015, l’acord que 
bàsicament regula el dret a tenir dues catifes 3D al costat de 
cadascuna de les porteries del Camp Nou.

PANASONIC
Panasonic i el FC Barcelona van signar l’1 d’abril del 2015 la reno-
vació del contracte de patrocini existent des del 2013 per a un any 
més. Amb aquesta extensió, Panasonic es manté com la TV oficial 
del FC Barcelona amb drets globals fins al 31 de març del 2016.

La renovació de l’acord es va gestionar des de l’oficina del FC 
Barcelona a Hong Kong.

CASTLE
El FC Barcelona i Castle van signar una renovació mitjançant 
la qual Kènia i Nigèria s’afegeixen a la resta de territoris com-
presos en l’acord signat el 2013. L’acord estableix Castle Lager 

RENOVACIONS
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i Castle Milk Stout com les cerveses oficials del FC Barcelona a 
gairebé tot el territori africà.

COCA-COLA
El Club i Coca-Cola van renovar el seu acord de col·laboració  en 
què la marca de refrescos es va associar com a partner oficial 
del FC Barcelona fins a la temporada 2015/16. 

SERVETO
La marca de logística de transport va renovar el seu acord amb 
el FC Barcelona per a dues temporades més. Serveto continua, 
doncs, la seva aposta com a partner oficial de les seccions.

LLET NOSTRA 
Llet Nostra i el FC Barcelona continuaran vinculats per a dues 
temporades més. La cooperativa catalana, amb deu anys ja 
associada a l’handbol a través del Club, va esdevenir novament 
patrocinadora de la secció d’handbol del FC Barcelona. 

RENO
El col·laborador oficial de la secció d’hoquei patins va renovar el 
seu patrocini amb el Club fins al juny de 2017. L’equip de Ricard 
Muñoz continua així lluint la marca catalana al camal del pan-
taló durant les tres temporades següents.



Partit de Football Dreams al Miniestadi
El 22 de maig del 2015, al Miniestadi, una selecció de jugadors 
africans nascuts el 2001 van jugar un amistós contra l’Infantil A 
del FC Barcelona que va acabar amb un 4-0 a favor del Senegal, 
una selecció resultat de tot un any de recerca de joves talents 
per diversos països de l’Àfrica.

BEKO
Activitats 
Beko va participar durant tota la temporada en activitats lú-
diques organitzades pels seguidors. Van patrocinar activitats 
durant el Gamper, en el partit contra el Getafe, la Reial Societat 
i el Deportivo, i també van col·laborar a la Fan Zone de la final 
de la Copa del Rei.

També van organitzar altres accions, com l’onada d’aficionats 
més gran del món, que van fer a través de les xarxes socials 
amb motiu del Clàssic. 

Com a cloenda de la temporada Beko va llançar la campanya 
Home2CampNou, gràcies a la qual 22 afortunats d’arreu del món 
van poder gaudir de l’experiència exclusiva de participar en un clí-
nic a la Ciutat Esportiva i de jugar un partit de futbol al Camp Nou. 

Campanyes amb jugadors
Al desembre es va publicar un vídeo on Messi, Piqué, Iniesta, 
Luis Suárez i Rakitic donaven la benvinguda a Beko per fer ofi-
cial l’acord de patrocini amb el FC Barcelona.

Durant el mes de març Beko va llançar la seva campanya 
mundial, protagonitzada pels jugadors del FC Barcelona. Messi, 
Neymar Jr, Piqué, Suárez i Iniesta són els jugadors blaugrana 
que van protagonitzar l’anunci de Beko. Als espots es combinen 
imatges dels jugadors tant al terreny de joc com en situacions 

ACCIONS DELS 
PATROCINADORS

PATROCINI

QATAR AIRWAYS
Rodatge del segon TVC  FCBHoliday
Qatar Airways va rodar el nou espot de TV amb Messi, Neymar, 
Suárez, Piqué i Iniesta. En els diferents sets de l’estudi es repro-
duïen escenaris de Dallas, les Maldives, el Japó i París. Piqué i 
Iniesta van donar vida a les vacances franceses, Luis Suárez ens 
va traslladar a l’Oest i Neymar i Messi van ser els ambaixadors 
de l’Orient. L’espot va ser distribuït en tots els mitjans audiovi-
suals amb gran èxit.

Roda de premsa a Doha amb Piqué, Neymar i Faus 
Els jugadors del primer equip Neymar Jr i Gerard Piqué van 
fer una breu incursió al país qatarià per assistir a una roda de 
premsa juntament amb el vicepresident Javier Faus, on van 
respondre a tots els dubtes de la premsa de la zona i van as-
sistir a un acte amb convidats locals en què no van parar de 
signar samarretes i fer-se fotos.

Vol inaugural de l’A380 amb tres jugadors i el DG
El 18 de setembre Qatar Airways va realitzar el vol inaugural 
de l’Airbus  A380, l’avió més gran de la història de l’aviació civil.  
La mida de l’avió és proporcional a totes les seves prestacions 
tècniques i de comfort. Van tenir ocasió d’experimentar aques-
ta nova manera de volar en el seu primer vol des de la fàbrica 
a Doha Luis Suárez, Carles Puyol i el director general del Club, 
Antoni Rossich.

154 ECONÒMICA



quotidianes de la seva vida, i es fa una incidència especial en la 
importància de l’esperit de l’equip.

Beko va organitzar un concurs a diferents xarxes socials i els 
14 afortunats guanyadors van complir el seu somni de conèixer 
en persona els seus ídols.

DAMM
 
Festa del Gamper
El 18 d’agost va tenir lloc la Festa del Gamper Estrella Damm, 
que, en aquesta ocasió, va comptar amb activitats familiars 
des del dia 16 fins al mateix dia del partit. Damm, patrocinador 
de la festa, va organitzar actuacions musicals, així com dife-
rents activitats lúdiques. El premi al jugador Estrella del partit 
va recaure en el jugador del primer equip Leo Messi.

Camp Nou Lounge
Per segon any consecutiu Estrella Damm va patrocinar el Camp 
Nou Lounge. Des del 12 de juny i fins a l’1 d’agost la primera 
grada de Tribuna de l’Estadi es va tornar a convertir en un espai 
ideal per gaudir d’una oferta gastronòmica de qualitat amb una 
panoràmica privilegiada del camp. Els clients van tenir l’opor-
tunitat d’assaborir la cuina tradicional catalana del xef Antonio 
Sáez i de gaudir del maridatge de cerveses d’Estrella Damm.

Tots al camp amb Estrella Damm
La tradicional promoció que cada any Estrella Damm realitza a 
supermercats i hipermercats va permetre enguany que per la com-
pra de 5 € en productes Estrella Damm els aficionats del futbol 
poguessin gaudir per només 20 € d’una entrada per a un partit, una 
bufanda, una entrada per al Museu i una cervesa Estrella Damm.

LA CAIXA

Polsera ‘contactless’
Els jugadors del primer equip del FC Barcelona van participar 
a la campanya de presentació dels primers dispositius porta-
bles de CaixaBank per realitzar pagaments contactless a través 
d’una polsera Visa personalitzada per a col·lectius. Aquest bra-
çalet permet portar la targeta de crèdit Visa al canell i incorpo-
ra l’escut oficial del Club i els colors blaugrana en el seu disseny. 
La nova polsera permet gaudir d’una experiència de pagament 
àgil i còmoda, i comptar amb tots els avantatges associats a les 
targetes de CaixaBank. 

AUDI

Lliurament de model Audi als nous fitxatges
Totes les presentacions de jugadors van incloure una foto de 
lliurament del cotxe Audi. Totes aquestes imatges es van donar 
al tartan del Camp Nou, menys en el cas de Claudio Bravo, que 
va haver de ser al pàrquing, per la pluja.

‘Handover’ de flota al planter del primer equip
El 27 de novembre del 2014 tots els jugadors i l’entrenador 
del primer equip van rebre de mans d’Audi els vehicles per 
al seu lliure ús durant tota la temporada. Abans de fer-ne el 
lliurament, els jugadors van competir entre ells en tres pro-
ves que mesuraven qui pedalejava més ràpid en els prototips 
de bicicletes Audi, qui reaccionava abans al panell il·luminat 
que usen els conductors de competició per entrenar els seus 
reflexos i qui tenia l’habilitat de fer més tocs seguits a una 
pilota. També van tenir ocasió de comprovar personalment, 
en un circuit a l’esplanada de l’Auditori, que la nova tecnologia 
e-tron manté tots els estàndards de qualitat Audi, amb un 
millor tractament al medi ambient.
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ETISALAT

Visita del president i del director general a l’estand d’Etisa-
lat al World Mobile Congress
Aprofitant la celebració del World Mobile Congress a Barcelo-
na, el president va voler aprofitar l’ocasió per visitar la delega-
ció d’Etisalat, un dels patrocinadors més potents que tenim a 
l’Orient Mitjà, en l’impressionant estand que aquest grup de 
telecomunicacions tenia en aquesta fira, una de les més ben 
considerades arreu del món.

GATORADE

‘Shooting’ amb els jugadors
Una temporada més, Gatorade, partner oficial del FC Barce-
lona, va incorporar els jugadors del Barça dins de la seva cam-
panya promocional. Hi van col·laborar Pedro, Xavi, Jordi Alba, 
Adriano i Messi.

INTEL

Intel, partner oficial del FC Barcelona, va organitzar una promo-
ció mundial per gaudir d’una experiència exclusiva Barça, que 
va incloure un partit al mateix Camp Nou. 

Foto oficial de l’equip amb un Audi
En el marc de la foto oficial del primer equip al Camp Nou el 
29 de octubre els jugadors es van apropar també a l’Audi TT 
Coupé de color vermell que hi havia al tartan per fer-se la foto 
oficial Audi de la temporada.

Rodatge de ‘Som els que comencen’
En ocasió del Clàssic, Audi, patrocinador del FC Barcelona i del 
Reial Madrid, va gravar l’espot Som els que comencen amb ju-
gadors de l’FCBEscola i del planter per part del Reial Madrid. En 
el vídeo parla de l’entusiasme que s’ha de mantenir, a pesar de 
ser professional, per poder arribar més lluny.

Rodatge d’un TVC amb cinc jugadors del primer equip 
El 21 de maig, a la Ciutat Esportiva, Audi va gravar amb Suárez, 
Piqué, Rakitic, Bartra i Alba un espot amb el missatge que, per 
tornar a guanyar, s’havia d’oblidar tot el que ja s’havia guanyat 
i continuar lluitant. També a la ciutat esportiva es va rodar la 
sortida d’un Audi del pàrquing. 

E-tron Driving Experience per a socis a les instal·lacions
El 14 i el 15 de juny, els socis que van sortir guanyadors del 
sorteig previ entre tots els sol·licitants van tenir l’ocasió de fer 
el mateix circuit que van fer els jugadors el dia que van recollir 
els seus Audis, per provar la nova tecnologia e-tron. La majoria 
d’ells quedaven sorpresos del fet que la capacitat de reacció 
i geni del cotxe era la mateixa que amb un cotxe de benzina.

PATROCINI

156 ECONÒMICA



REPLAY

Rodatge de TVC amb cinc jugadors del primer equip
El 27 de juliol del 2014, Iniesta, Piqué, Rakitic, Suárez i Neymar 
van rodar un espot de TV amb la marca de roba italiana Replay, 
el partner que els vesteix per a tots els desplaçaments de la 
temporada. A l’espot els va acompanyar la supermodel brasi-
lera  Alessandra Ambrosio, que tenia especial interès a conèixer 
el seu compatriota Neymar.

Foto oficial del primer equip amb el vestit Replay i ‘making of’
El 29 d’octubre del 2014 es va fer la foto oficial del primer equip. 
Abans de posar-se l’equipació, tots els jugadors es van posar el 
vestit Replay, l’oficial per a tots els desplaçaments del planter. 
Mentre els jugadors s’acabaven de vestir i posar-se guapos per 
a la foto, van ser filmats als vestidors com a part del making of 
de Replay que aviat es podrà veure al Museu.

ALLIANZ  ESPANYA

You Play
El 15 de juliol del 2014 personal i clients d’Allianz van participar 
en un You Play. 50 persones van gaudir de l’emoció excepcional 
de jugar un partit al Camp Nou amb l’equipació oficial.

 ALLIANZ  ALEMANYA

Barça Days
Els guanyadors d’una acció a les xarxes socials vinculada amb 
el FC Barcelona something that matters van ser premiats amb 
els Barça Days que consistien en: entrenaments a la Ciutat Es-
portiva amb equipació oficial, assistència VIP a un partit, tour 
guiat per les instal·lacions del Camp Nou i xerrada sobre el fun-
cionament de la Masia. 

Rodatge de TVC amb cinc jugadors del FCBarcelona
Allianz va rodar amb Neymar, Rafinha, Ter Steghen, Busquets 
i Iniesta un clip per a la campanya a les xarxes socials #on-
myteam, en què els jugadors ajudaven gent que normalment 
està al seu entorn ajudant-los (cuidadors de la gespa, massat-
gista i cuiners), en reciprocitat. Aquestes imatges, juntament 
amb frases d’agraïment que van gravar, seran usades per a un 
concurs a les xarxes, els guanyadors del qual vindran als Barça 
Days de la propera temporada.

EA SPORTS

Torneig FIFA ‘15
Amb motiu del llançament del FIFA 15, EA Sports, partner ofi-
cial del FC Barcelona, va organitzar un torneig en què vuit dels 
jugadors del primer equip competeixen entre ells demostrant 
les seves habilitats fora del terreny de joc.   
   

 STANLEY

Stanley, partner oficial del FC Barcelona, en la seva campanya 
promocional Stricker Challenge va convidar els guanyadors a 
una experiència única que va incloure una sessió de clínic a la 
Ciutat Esportiva amb Txapi Ferrer i els entrenadors de l’FCBEs-
cola, a més d’una trobada amb tres dels jugadors del primer 
equip: Mascherano, Suárez i Neymar. 
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MOVISTAR

Vídeo benvinguda
Amb la incorporació de Movistar com a partner oficial a Llati-
noamèrica, els jugadors del primer equip de futbol van voler 
donar la benvinguda a l’empresa de telecomunicacions en un 
vídeo que es va compartir a les xarxes socials. 

ASSISTÈNCIA SANITÀRIA

Lliga de Socis
Novament, Assistència Sanitària va ser l’empresa patrocinado-
ra de la Lliga de Socis 2014/15. Gràcies a l’empresa d’asseguran-
ces mèdiques 511 socis del FC Barcelona van  tenir l’oportunitat 
de jugar una final al Camp Nou.

CHANG

Al mes d’octubre del 2014 l’equip de Màrqueting de Chang va 
viatjar a Barcelona amb motiu del rodatge de l’anunci amb cinc 
jugadors del FC Barcelona. Els jugadors que van participar a 
l’espot van ser Ter Stegen, Xavi, Iniesta, Neymar i Mascherano.

El rodatge es va portar a terme durant un matí i l’anunci va 
estar a la TV de Tailàndia des del mes de desembre amb molt 
bona rebuda per part dels fans barcelonistes al país. Chang és 
la cervesa oficial del FC Barcelona al sud-est asiàtic des del 2012.

BIG COLA

Big Cola, partner regional del FCBarcelona, va incloure dins de 
la seva campanya Piensa en Grande, la possibilitat de guanyar 
una viatge a Barcelona per gaudir d’una sessió de clínic amb els 
entrenadors de l’FCBEscola, que els van preparar per disputar 
un partit al Camp Nou.

PATROCINI

MAURICE LACROIX

Lliurament de l’edició especial del rellotge Maurice Lacroix
Maurice Lacroix, patrocinador oficial del Club, va fer entrega a 
cadascun dels jugadors del primer equip d’una edició especial 
del Pontos S FCB. L’acte de lliurament es va inspirar en l’estil de 
les pel·lícules d’espies. El resultat, molta acció i un gran èxit a 
les xarxes socials.

El rellotge més gran del món en un estadi de futbol
Aquesta temporada, Maurice Lacroix va instal·lar al Camp Nou 
el rellotge més gran existent en un camp de futbol. 
El rellotge es va instal·lar en cadascun dels videomarcadors del 
Camp Nou i té un diàmetre de quatre metres.

Jugadors únics amb rellotges Maurice Lacroix personalitzats
Maurice Lacroix va crear una experiència única per als jugadors 
del primer equip. Es tracta de la campanya Unique Players Watch, 
que va consistir en el fet que cada jugador va poder dissenyar el 
seu propi rellotge. Una peça exclusiva creada per cadascun dels ju-
gadors. La col·lecció, formada per 24 models únics, és espectacular. 
Va comptar amb la complicitat dels jugadors, que van acceptar el 
repte i es van mostrar molt creatius en el procés de disseny.

158 ECONÒMICA



COCA-COLA

Torneig Coca-Cola Mitjans Esportius
Coca-Cola, coincidint amb les setmanes del derbi entre el FC 
Barcelona i el RCD Espanyol, va posar en marxa un torneig de 
futbol que enfronta diversos mitjans de comunicació. El pri-
mer torneig va tenir lloc el mes de desembre i en va resultar 
guanyador el diari Sport. 

A la segona edició, celebrada a l’abril, Mundo Deportivo va 
ser el guanyador del torneig, en què també van participar 
Sport i TV3.

ADVAN

El CEO i propietari d’Advan, Mr. Rudy Tirta, va viatjar a Barcelona al 
mes d’octubre del 2014 per celebrar el Product Handover amb cinc 
dels nostres jugadors: Piqué, Pedro, Iniesta, Suárez i Jordi Alba.

L’acte va tenir lloc a la Ciutat Esportiva el 28 d’octubre, i els nos-
tres jugadors van rebre diferents models de telèfons i tablets d’AD-
VAN. Les imatges de l’acte van ser utilitzades posteriorment per 
ADVAN a les seves xarxes socials.

APAMANSHOP

Apamanshop va patrocinar el partit amistós que el FC Barcelo-
na B va disputar contra l’Avispa Fukuoka Team al Japó. 

Amb motiu del partit, es van celebrar altres activitats com la 

roda de premsa del 17 d’abril a Fukuoka (amb la presència del 
director general del FC Barcelona, Ignacio Mestre, i l’alcalde de 
Fukuoka, Mr. Soichiro Takashima), un clínic amb 100 nens de 
l’FCBEscola i l’acadèmia de l’Avispa FC el dia 11 de juny i el sopar 
de gala per a 200 persones organitzat per Apamanshop, al qual 
van assistir Raúl Sanllehí, els jugadors i l’equip tècnic del Barça B.

H&S

El 18 de febrer es va celebrar a la Ciutat Esportiva el Meet&Greet  
de Head&Shoulders, al qual va assistir el fan d’honor del FCB a 
Indonèsia, Darius Sinathrya, l’ambaixador d’H&S a Indonèsia, 
Richard Sam Bera, i sis fans del Barça a Indonèsia.

Per part del FC Barcelona, hi van participar Rakitic, Dani Alves 
i Mascherano.

Head&Shoulders és el xampú oficial del FC Barcelona a In-
donèsia, Tailàndia, Singapur, Malàisia, el Vietnam, l’Índia i les 
Filipines des del 2013.

AGÈNCIA CATALANA DE TURISME

Presentació de Catalunya com a destinació turística
Aprofitant els desplaçaments de la Champions League a Mu-
nic i Berlín, l’Agència Catalana de Turisme va organitzar a les 
dues ciutats un esdeveniment amb turoperadors alemanys 
per tal de donar a conèixer Catalunya com a destinació turís-
tica, així com el FC Barcelona. Als actes, als quals van convidar 
a participar executius i directius del Club, hi van assistir un 
total de 130 persones.
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CAMPANYES

TROFEU JOAN GAMPER
El Club va llançar la campanya Nova temporada, noves il·lusi-
ons amb l’objectiu de comunicar un inici de temporada amb 
noves il·lusions, cares noves i piles carregades. El Gamper és el 
primer partit de la temporada i és la festa blaugrana per excel-
lència, on tots els socis i aficionats del FC Barcelona gaudeixen 
amb la presentació oficial del primer equip, juntament amb la 
de les noves incorporacions. 

Es va crear una campanya amb gran presència als principals 
punts turístics de Barcelona, en mitjans de comunicació i amb 
contingut a les xarxes socials, amb l’objectiu de vendre més de 
70.000 entrades.

‘VINE AL CAMP NOU I PODRÀS DIR #JOHIERA’
Amb motiu de l’inici de la Lliga, el Club va engegar la campa-
nya de màrqueting anual per fomentar la venda d’entrades per 
a tots els partits de Lliga, Copa del Rei i Champions League al 
Camp Nou. La campanya se sustentava sota el concepte #johie-
ra i pretenia transmetre la idea que “viure en directe un partit és 
una experiència única i que només si véns podràs dir jo hi era”. 

Al llarg de la temporada aquesta campanya va tenir molta 
presència en els principals punts de turisme de Barcelona (ae-
roport, FCBotigues, punts de turisme, metro, bus turístic, etc.), 
en mitjans de comunicació (premsa, ràdios, online i televisió), 
i es va crear un pla de continguts extens per a xarxes socials.

FCBESCOLA
Al setembre, l’FCBEscola va llançar la campanya Valors que cre-
en escola amb l’objectiu de promoure la marca, l’estil i els valors 
propis de l’FC Barcelona, que són el respecte, l’esforç, el treball 
en equip, la humilitat i l’ambició. Aquesta campanya també 
pretén reforçar la seva presència global, que actualment consta 
de 14 escoles internacionals, més de 120 campus arreu del món 
i més de 30.000 nens i nenes.

MÀRQUETING

MUSEU
Your best moments to share in Barcelona va ser l’eslògan uti-
litzat per la campanya de venda d’entrades dirigida al públic 
turista. L’objectiu d’aquesta campanya era posicionar el Camp 
Nou Experience com un referent turístic de la ciutat Barcelona. 
Els protagonistes van ser els mateixos visitants del Camp Nou 
Experience prenent fotos en punts representatius del Tour 
& Museu: terreny de joc, túnel de vestidors, zona Leo Mes-
si, o pantalles interactives del Museu. La campanya va tenir 
presència a les zones turístiques de la ciutat (aeroport, punts 
d’atenció al turista, metro, hotels, busos turístics) i també a 
mitjans digitals.

Sota el concepte Passat de llegenda, present de somni el Club 
va engegar d’accions per celebrar el 30è aniversari del Museu. 
Aquestes accions es van iniciar el dia de la Mercè, coincidint 
amb un partit a l’Estadi, on els aficionats van poder gaudir 
d’activitats familiars a l’esplanada i els jugadors van lluir una 
samarreta commemorativa dels 30 anys durant tot el partit. 
Al llarg de l’any es van anar fent diferents actes al Museu per 
celebrar una data tan assenyalada. 

CAMP NOU LOUNGE
‘Aquest estiu, sopars amb estil Barça’
El temple del futbol a Barcelona, escenari de grans nits màgi-
ques, es va convertir en un restaurant durant 12 nits úniques 
obertes a tothom. Allà on els millors jugadors del món han fet 
història s’hi va poder passar una nit inoblidable.

Sopars amb estil Barça va ser l’eslògan de la campanya que 

pretenia posicionar el Camp Nou Lounge com una experiència 
gastronòmica de primer nivell en un entorn incomparable.

La campanya va tenir presència als mitjans digitals i a la 
premsa, així com un acte d’inauguració amb influencers del 
sector gastronòmic i futbolístic.
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FINAL COPA DEL REI
Sota l’eslògan La nostra història, fer història. Conquistem la 
Copa! el Club va realitzar una campanya per promoure la final 
de la Copa del Rei entre el FC Barcelona i l’Athletic Club de Bilbao.

Per a aquesta final es va realitzar una imatge de campanya, 
un espot i un microsite especial de la Copa.

En els dies previs a la final es van fomentar dues accions 
de participació a través del microsite especial de la Copa. A 
la primera, on tots els aficionats del món podien personalit-
zar la seva targeta de supporter per a la final i compartir-la 
a les xarxes socials. 

També es va realitzar una porra online. 

Va ser una final atípica, atès que es va celebrar al Camp 
Nou. El dia de la final es va habilitar la Fan Zone del FC Barce-
lona al Parc de la Bederrida, on els aficionats van poder gaudir 
d’una jornada en família plena de diferents activitats, entre 
les quals destacava una exhibició de diferents esports tradi-
cionals bascos i un taller de perruqueria en qu els aficionats 
van poder fer-se el mateix tall de cabells que el dels jugadors 
del primer equip. La Fan Zone va ser tot un èxit, atès que s’hi 
va registrar una assistència de més de 43.000 persones al llarg 
de tot el dia i on van participar més de 22.000 persones en les 
diverses activitats.

Aprofitant aquesta final, des de la plataforma Barça Fans es 
va llançar la promoció Pack your passion and fly, en què dos 
guanyadors van tenir l’oportunitat de viure la final de Copa al 
Camp Nou i visitar el Museu.

LLANÇAMENT BARÇA FANS
A través de la plataforma Barça Fans el Club va fer el llan-
çament de campanya Propera parada, Barça Fans. Es tracta 
d’una acció de guerrilla als carrers de Barcelona. Es va conver-
tir una parada d’autobús en una rèplica exacta de la banqueta 
del Futbol Club Barcelona. Les persones que es van apropar a 
la parada van participar en una acció de càmera oculta que va 
registrar les diferents situacions inesperades: una gran ova-
ció per part de la graderia del Camp Nou i l’aparició de Xavi 
Hernández a la pantalla de la marquesina, entre d’altres.

Tota l’acció i les reaccions dels participants es van recollir en 
un vídeo que es va penjar a la plataforma Barça Fans i a les 
xarxes socials Així, es va fer aquest vídeo amb l’objectiu de 
donar a conèixer la plataforma per a aficionats Barça Fans i 
es va fer una crida a la participació a través de l’eslògan Come 
in and play, i així l’aficionat culer es va sentir un membre més 
de l’equip.

La repercussió va ser notòria i va sortir a molts mitjans de co-
municació i amb un gran nombre de visites a YouTube, DailyMo-
tion (83.000* visites entre les dues) i a les xarxes socials. Només 
al Facebook del Club, i en tan sols dos dies des de la sortida del 
vídeo es van fer fer 3,5 milions de reproduccions i es va convertir 
en la publicació més compartida de l’any 2015.*
*Dades del 13/03/2015. 
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ACCIONS 

‘SÓC CULER’
Sota l’eslògan sóc culer el Club va preparar una campanya 
acompanyada d’una sèrie d’accions per celebrar els 115 anys del 
Club. El tret de sortida el va donar un vídeo en què s’explicava 
el significat de la paraula culer a través de seguidors culers de 
tot el món que van compartir protagonisme amb Messi, Ney-
mar, Luis Suárez i jugadors de seccions. 

A més, el Club va fer una crida perquè els barcelonistes hi 
participessin amb una fotografia o un vídeo fent amb la mà el 
símbol d’una C al costat del cor i dient “sóc culer” i la compar-
tissin a les xarxes socials amb l’etiqueta #FCB115. Aquesta inici-
ativa va ser un èxit i en una setmana es van registrar més d’un 
milió de likes a Facebook i 12.300 fotos publicades a Instagram. 

XAVI
Sota el #6raciesxavi el Club va engegar una campanya per 
acomiadar el jugador que més vegades ha vestit la samarre-
ta blaugrana. Les accions van començar en el darrer partit de 
Lliga al Camp Nou, on abans del partit el Club va preparar un 
‘photocall’ perquè tots els aficionats poguessin fer una foto i 
compartir-la  a través de les xarxes socials. Just abans del partit 
es va desplegar un impressionant tifo i durant el partit els juga-
dors van jugar amb una samarreta commemorativa. En el co-
miat a l’Auditori 1899, la seva samarreta va ser l’eix comunicatiu 
de totes les accions. El Club va preparar dos vídeos: el primer, 
en què participaven exentrenadors, excompanys i companys, 

i un altre dels aficionats culers anònims, que també van voler 
acomiadar-lo. Tots els assistents a l’acte van marxar amb un 
trosset de la samarreta de Xavi com a record.

Paral·lelament, el Club va engegar una acció convidant els 
fans a posar-se la samarreta amb el número sis o descarre-
gant-se fotos que el Club havia preparat sota el #6raciesXavi. 
Més de 50.000 van ser penjades a Instragram pels seus segui-
dors en una setmana. 

NADAL
Per Nadal es van engegar una sèrie d’accions per felicitar el 
Nadal a tots els barcelonistes d’una manera molt culer i diver-
tida. Per una banda, es va crear un microsite amb un calendari 
d’advent de l’1 al 25 de desembre, en què cada dia s’anava des-
cobrint un vídeo amb els jugadors de futbol, bàsquet, handbol, 
hoquei patins i futbol sala com a protagonistes. Els jugadors 
van gravar diferents vídeos felicitant les festes en un ambient 
distès i molt allunyat dels terrenys de joc. 

MÀRQUETING

Paral·lelament, el Club va posar en marxa una altra acció a 
través de les xarxes socials, en què els aficionats podien gua-
nyar una samarreta del Barça publicant a Instagram les seves 
imatges més culers amb #NadalFCB.

‘HALLO BERLIN’
Un cop el primer equip va aconseguir la classificació per a la 
final de Berlín i fins al dia de la mateixa final, el Club va posar 
en marxa una campanya sota el #halloberlin amb continguts i 
accions relacionats amb la gran final. L’objectiu era crear ‘enga-
gement’ a les xarxes socials amb tots els socis i aficionats i que 
poguessin mostrar i compartir amb orgull que el seu equip era 
a la final. Totes aquestes accions anaven acompanyades dels 
jugadors en els llocs més emblemàtics de Berlín.

CAMPIONS 
El Club va llançar la campanya de campions primer per celebrar 
la Lliga sota el concepte Junts som imparables, va seguir amb la  
Copa del Rei, La copa és nostra, i va acabar amb la Champions, 
Segon tripl3t, seguim fent història!

Aquestes celebracions van tenir el seu punt final amb una 
gran rua pels carrers de Barcelona i una impressionant festa al 
Camp Nou, l’endemà d’haver aconseguit el segon triplet.

162 ECONÒMICA



CAMPANYES DE SECCIONS

L’any 2015 es va continuar desenvolupant el concepte Play 
Palau que tan bé va funcionar l’any passat. Es va conside-
rar que evolucionant-lo gràficament encara podia estirar-se 
un any més. Amb el codi de colors per a cadascun dels es-
ports, que ens va permetre diferenciar cada campanya i a 
la vegada mantenir una coherència global. Sempre donant 
protagonisme als jugadors i transmetent l’acció, la força i el 
dinamisme de cada secció.

Promocions
Durant la temporada es van treballar promocions puntuals 
en partits concrets amb l’objectiu d’incentivar-hi l’assistència. 
Es va procurar adaptar sempre la promoció al rival o la data 
en què es jugava el partit per tenir més notorietat a l’hora de 
comunicar-ho. Alguns exemples van ser les promos temàti-
ques dels partits de l’Eurolliga, com per exemple l’Oktober 
Fest per al partit que els blaugranes van jugar a l’octubre amb 
el Bayern de Munic, o el Basketween per al partit que es va 
jugar al Palau coincidint amb la nit de Halloween.

Visites a les escoles
Amb l’objectiu de promocionar els esports de les seccions entre 
els més menuts, la temporada 2014/15 es va tancar amb més 
visites que mai de les seccions a les escoles.

Els jugadors van tornar a fer realitat el somni de molts nens i 
nenes de poder jugar amb els seus ídols a les pistes i els patis de 
les seves escoles. També van portar un munt de regals i sorpreses. 

Campions
Les seccions d’handbol i hoquei van tenir una temporada plena 
d’èxits, amb un històric 7 de 7 títols de la secció d’handbol i un 
doblet (OK Lliga i Copa d’Europa) de la secció d’hoquei.  
Es van fer creativitats especials per commemorar aquestes fi-
tes, especialment per a les xarxes socials.
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MEETINGS & EVENTS

350 ESDEVENIMENTS AL LLARG DE LA TEMPORADA

El Departament de Meetings&Events, que depèn de l’Àrea 
d’Operacions, continua incrementant la seva activitat i capaci-
tat per crear nous formats i productes.

Durant la temporada 2014/15, l’equip de Meetings&Events 
va coordinar prop de 350 esdeveniments. La vessant comercial 
del departament va assolir els objectius assenyalats i va rondar 
per primera vegada la xifra de 3 milions d’euros de facturació, 
tot incrementant en un 10% els ingressos generats la tempo-
rada anterior. A més, es van tancar acords i operacions de gran 
volum de negoci com és la celebració de la final de la Lliga fran-
cesa de rugbi al Camp Nou el 24 de juny del 2016, es va garantir 
d’aquesta manera la tendència positiva de facturació de cara a 
la temporada següent.

Quant a la gestió de les instal·lacions, la novetat de la tem-
porada 2014/15 va ser la recuperació d’un nou espai per a es-
deveniments, la nova Sala París, una sala polivalent per a usos 
diversos, ubicada entre el Palau Blaugrana i el Camp Nou.

D’altra banda, i amb un control estricte de l’ús de les sales 
i els espais, el departament continua optimitzant el recursos 
del Club i donant suport a la resta d’àrees, amb la coordinació 
de tots els esdeveniments promoguts pels diferents departa-
ments dins les instal·lacions, entre els quals es troben els actes 
per a socis, penyes, rodes de premsa extraordinàries, l’opera-
tiva VIP el dia de partit, les recepcions institucionals i fins i tot 
alguns esdeveniments de caràcter extraordinari fora de les ins-
tal·lacions del Club.
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FCBOTIGA

GRAN ANY DEL NEGOCI  
DE MARXANDATGE

Un any més l’FCBotiga Megastore va tancar la temporada ex-
perimentant un creixement significatiu.

La botiga, situada al recinte del Camp Nou, ofereix una ex-
periència única en l’àmbit tecnològic i digital, així com en l’àm-
bit personal, amb uns serveis que converteixen aquest espai en 
la millor botiga Barça del món.

A la Megastore, amb 2.100m2 d’instal·lació repartits en tres 
plantes, es pot trobar la millor col·lecció de productes oficials 
del FC Barcelona i de Nike Football en roba, calçat i accessoris. 
Aquest fet, juntament amb els serveis de personalització de 
producte i l’espai únic destinat a les seccions professionals del 
Barça, ha portat l’FCBotiga a tancar un any ple d’èxits, en sin-
tonia amb els del primer equip del FC Barcelona.

L’FCBotiga Megastore rep prop de quatre milions de visitants 
cada any i cada dia realitza millores en la qualitat del servei, 

que eleven l’experiència per al consumidor i ofereixen la millor 
col·lecció del producte.

D’altra banda, la botiga oficial online del FC Barcelona, in-
tegrada a la plataforma nike.com (nike.com/fcb), va tancar el 
curs amb uns resultats extraordinaris, i va superar amb escreix 
els objectius fixats a principis de temporada. L’FCBotiga online, 
amb la seva pròpia col·lecció i continguts exclusius, ofereix la 
millor experiència de compra digital als aficionats de tot el món.

Amb referència al negoci de les llicències cal destacar que 
segueix la línia de forta expansió internacional marcada les 
últimes temporades, la qual garanteix més presència de pro-
ducte oficial FC Barcelona a tot el món. Els creixements més 
significatius es van experimentar, entre altres països, a Mèxic 
i Centreamèrica, els Estats Units, Turquia, els països nòrdics, el 
Pròxim Orient, Indonèsia, Corea del Sud i la Xina.
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AFORAMENTS

La facturació global en concepte d’entrades va ser de 49 milions d’euros, 5 milions 
més que la temporada anterior, i es va situar a només 260.000 € del màxim històric 
en concepte de taquillatge de la temporada 2012/13.

Taquillatge del Camp Nou
La temporada 2014/15 es va registrar un 
fort increment dels ingressos de taqui-
llatge del Camp Nou, atès que es van 
superar els 47,6 milions d’euros i això va 
representar un increment d’un 11% res-

pecte a la temporada anterior. Aquests 
increments es van consolidar en les tres 
grans competicions: Lliga, amb un +11%; 
Champions, amb +72% (un partit més), i 
Copa del Rei, amb 80%. 

FACTURACIÓ

Taquillatge del Palau i Mini
La temporada 2014/15 es va registrar un fort increment dels 
ingressos de taquillatge del Camp Nou, atès que es van superar 
els 47,6 milions d’euros i això va representar un increment d’un 
11% respecte a la temporada anterior. Aquests increments es 
van consolidar en les tres grans competicions: Lliga, amb un 
+11%; Champions, amb +72% (un partit més), i Copa del Rei, 
amb 80%. 

LLIGA COPA DEL REI CHAMPIONS GAMPER I SC 31.775.002 €
LLIGA

1.981.266 €
SUPERCOPA

12.420.063 €
CHAMPIONS

1.422.987 €
COPA DEL REI

GRÀFIC EVOLUCIÓ DE FACTURACIÓ FUTBOL PER COMPETICIONS INGRESSOS 2014/15 PER COMPETICIÓ
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GRÀFIC EVOLUCIÓ DE FACTURACIÓ PALAU

INGRESSOS



18
.9

67

21
.3

91

24
.19

6

24
.7

55

+8%

+27%

+6%
-9%

+2,3%

2011/12

2014/15

24.946

30.720

20.1732012/13

2013/14

24.118

29.416

20.3162013/14

2012/13

22.266

22.595

17.8182014/15

2011/12

20.378

16.813

15.937

75
.0

69
71

.2
35

71
.9

88 77
.6

32

77
.9

53
37

.6
59

76
.0

34 80
.3

57

85
.4

83
47

.8
97 80

.3
57

72
.4

5571
.3

92
61

.3
54

37
.6

59 47
.8

97

4.
00

5

1.8
39

1.4
72

1.1
12

4.
07

2

2.
04

1

1.7
67

1.4
05

4.
23

0

1.9
54

1.5
45

82
5

L’ús del Seient Lliure va continuar creixent entre els socis abonats, 
fins al punt d’aconseguir superar per primera vegada la xifra de 
700.000 alliberacions durant una temporada. La mitjana d’allibe-

SEIENT LLIURE

ració de la temporada 2014/15 es va situar en les 24.755 per partit, 
en creixement en Lliga i Copa del Rei i amb una lleugera disminu-
ció en Champions, atès l’atractiu més gran dels rivals d’enguany.

El Camp Nou va gaudir d’un fort increment d’assistència respecte a la temporada anterior. 
Enguany van venir a l’Estadi més de 5.000 persones de mitjana en comparació amb la 
temporada 2014/15, amb notoris increments en totes les competicions excepte al Gamper.

El Palau va gaudir de més públic en els 
partits de bàsquet i d’una lleugera dis-
minució en la resta de seccions:

ASSISTÈNCIA

El producte VIP del FC Barcelona va assolir millores notables 
aquesta temporada 2014/15. La facturació global en concepte 
de producte VIP, tant de futbol com de bàsquet, va ser de 14 
milions d’euros, un 13% més que el total global de la temporada 
anterior. L’inici de la venda ‘online’ del producte VIP futbol per 
partit va fer que les xifres d’ocupació i facturació en aquesta 
partida assolissin màxims històrics. 

La creació de nous productes per a la venda per partit, la 
millora de serveis VIP per als clients de temporada i de partit, 
la inauguració de la nova Sala París i l’esdeveniment final de 
temporada per a tots els clients, van fer que la bona percepció 
d’aquest producte millorés notablement.

PROGRAMA HOSPITALITY: 
Llotges i seients VIP

MITJANA EVOLUCIÓ NOMBRE D’ALLIBERACIONS PER PARTIT DE FUTBOL MITJANA ALLIBERACIONS PER COMPETICIÓ

EVOLUCIÓ ASSISTÈNCIA CAMP NOU PER COMPETICIÓ EVOLUCIÓ ASSISTÈNCIA MITJANA SECCIONS

LLIGA BÀSQUET FUTSAL HANDBOL HOQUEICOPA DEL REI CHAMPIONS SUPERCOPA 
/ GAMPER

Mitjana Assist. 11/12
Mitjana Assist. 12/13

Mitjana Assist. 13/14

Mitjana Assist. 12/13Mitjana Assist. 14/15

Mitjana Assist. 13/14
Mitjana Assist. 14/15

LLIGA

COPA DEL REI

CHAMPIONS
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FCB APPS

APPS DE SERVEI

FC BARCELONA
L’univers blaugrana a la teva butxaca! 
Descarrega la nova versió de l’app oficial FC Barcelona. Amb nou 
disseny i navegació millorada, ve carregada de novetats perquè 
no perdis detall de l’univers blaugrana. Podràs triar els esports que 
vulguis seguir, conèixer el que passa en directe a cada partit, es-
coltar Ràdio Barça en directe, navegar per la nova galeria de fotos, 
accedir a totes les apps oficials del FC Barcelona i fins i tot comprar 
entrades de futbol i bàsquet.
Plataforma: iPhone, iPad, Android

FCB SEIENT LLIURE
Descobreix la manera més fàcil i ràpida d’alliberar 
el teu abonament
El FC Barcelona posa a disposició dels socis abonats l’App  
Seient Lliure! Descarrega-te-la avui mateix i gestiona des de 
qualsevol lloc i en qualsevol moment el teu abonament i els de 
qui ho desitgis. Podràs accedir a la consulta del teu estalvi, es-
taràs sempre informat dels partits que es jugaran al Camp Nou 
i al Palau Blaugrana i seràs el primer d’assabentar-te a través de 
les notificacions d’avisos exclusius sobre el Seient Lliure, a més 
de les confirmacions del dia del proper partit!
Plataforma: iPhone, iPad, Android

FCB PASSAPORT
El FCB posa a disposició dels socis del Barça l’app FCB Passaport
Descarrega-te-la ara i accedeix al moment a:
• Activar el Passaport Infantil.
• Consultar el llistat de partits que s’han d’activar.
• Rebre al teu mòbil les alertes per poder activar el Passaport 
per al pròxim partit.
• Afegir tants Passaports Infantils com desitgis.
• Consultar el mapa de les portes per accedir a l’Estadi.
Plataforma: iPhone, iPad, Android

FCB PENYES
El FCB posa a disposició de les penyes del Barça l’App FCB Penyes
Descarrega-te-la ara i accedeix al moment a:
• Conèixer totes les novetats i notícies de les penyes del FC 
Barcelona.
• Consultar les notícies del Club i de futbol del primer equip.
• Rebre al teu mòbil les alertes perquè sempre estiguis informat.
• Navegar pel mapa mundial de les penyes.
Plataforma: iPhone, iPad, Android
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APPS D’ENTRETENIMENT

FCB TRIVIA FANS
Quant saps del Barça? Demostra-ho a FCB Trivia Fans!
Demostra qui sap més del Barça amb FCB Trivia Fans! Posa a 
prova els teus coneixements i desafia els teus amics per esbri-
nar qui és el seguidor més complet del FC Barcelona. FCB Trivia 
Fans és un joc gratuït de preguntes i respostes amb sis cate-
gories: Jugadors, Entrenadors, Història, Partits, Trofeus i Curi-
ositats. Xateja amb els teus rivals mentre jugues, col·lecciona 
personatges i comparteix els teus èxits!
Plataforma: iPhone, iPad, Android

FCB KEYBOARD

Tingues el Barça a la punta dels dits! 
Gaudeix de l’increïble disseny del nou teclat oficial del FC Bar-
celona per a mòbils Android! La seva app inclou tots els perfils 
oficials del Club en múltiples xarxes socials, per mantenir-te 
sempre informat. El teclat compta amb les eines més punteres 
en detecció, correcció i suggeriment de paraules, basant-se en 
un algoritme que s’ajusta al teu vocabulari i estil. 
Plataforma: Android

DESTACAT:
Descàrregues totals (temporada 2014/15): 3.246.685
Les aplicacions del FC Barcelona reben valoracions 
molt positives per part dels usuaris, i normalment són 
valorades amb una puntuació de 4,5 sobre 5 estrelles.

FCB MATH CHAMPION
Accepta el repte! 
Suma, resta, xuta, fes gol i guanya les 4 copes! Una manera 
divertida i entretinguda d’agilitzar la teva ment i aconseguir les 
fotos dels millors jugadors del món. FCB Math Champion és un 
joc per a totes les edats a partir de 7 anys, on cal superar petits 
reptes matemàtics per tal d’aconseguir una gran quantitat de 
premis: més de 200 fotos i vídeos exclusius dels jugadors del 
1r equip del Futbol Club Barcelona. FCB Math Champion és la 
primera aplicació del FCB per a nens i pots provar-la gratis!
Plataforma: iPhone, iPad, Android

FCB CONNECT
Segueix els teus jugadors siguis on siguis! 
Un equip, un enllaç, interaccions infinites! FCB Connect unifi-
ca les comunicacions dels teus jugadors favorits, entrenadors i 
ídols juntament amb els missatges oficials del Club en una sola 
aplicació. Utilitza la funció A qui t’assembles? per esbrinar amb 
quin jugador tens més semblança! FCB Connect et proporciona 
una connexió constant amb les estrelles del Barça i una cober-
tura exclusiva… Aconsegueix-ho tot a FCB Connect!
Plataforma: iPhone, iPad, Android

FCB ALBUMS
Crea el teu àlbum de fotos oficial del 
FC Barcelona personalitzat!
A FCB Albums pots crear àlbums de fotos, a partir de plantilles 
predissenyades amb les fotos dels cracs del Barça com Mes-
si, Neymar, Xavi, Piqué o Puyol, i personalitzats amb les teves 
fotos. Ideals per a totes les ocasions: aniversaris, naixements, 
casaments, celebracions... Els cracs del Barça t’ajudaran a feli-
citar un aniversari, a saludar l’arribada d’un nadó o a explicar la 
història que tu vulguis. A més, podràs escollir el format que més 
t’agradi: digital o imprès. Comença ara!
Plataforma: Web
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OBRES I MILLORES

CAMP NOU
Durant la temporada 2014/2015 es van realitzar una sèrie 
d’obres a les diferents àrees de la Ciutat Esportiva. En primer 
lloc, a la zona habilitada per al futbol, cal destacar la cons-
trucció d’un nou circuit de recuperació per al primer equip, així 
com una primera fase de reforma general de l’edifici del primer 
equip, formada per a una nova recepció, inclosos una sala d’es-
pera, un nou vestuari per als entrenadors, una nova sala de ví-
deo, una sala per a fisioteràpia, la zona d’aigües i la modificació 
dels despatxos dels tècnics. A més, es van construir torres de 
càmeres als camps 1, 8 i 9 i torres d’il·luminació als camps 1 i 2. 

També es va substituir la gespa del camp 7. A més, es van dur 
a terme altres operacions, com un nou accés i la reforma dels 
despatxos del Barça B. 

En segon lloc, i com a actuació destacada, es va construir un 
edifici format per dos pavellons, habilitats per a les seccions de 
futbol sala i d’handbol. Aquest edifici disposa de les dues pistes 
respectives i graderies, i està proveït de tots els serveis bàsics, 
tant per al públic com per als jugadors: banys, marcadors de 
pista, gimnàs, despatxos mèdics, vestuaris per a jugadors i àr-
bitres, sales de vídeo...

Finalment, es van realitzar altres obres importants, com l’edifica-
ció d’un plató de TV i la instauració d’un nou accés a tot el recinte de 
la Ciutat Esportiva, incloent-hi una zona d’aparcament.

Pel que fa a les millores que es van dur a terme al Camp Nou, 
el Club va realitzar una ampliació de 40 metres quadrats de 
l’Avantllotja. A la Llotja hi va instal·lar una plataforma per a 
persones amb mobilitat reduïda per donar accés a la graderia, 
va reformar els bars de Lateral i Tribuna, va remodelar el pas-
sadís de Museu de Tribuna, va canviar el paviment perimetral 
del terreny de joc i va crear a Tribuna una cabina per als tècnics 
del primer equip. Es va instal·lar una nova senyalització del re-
corregut d’accés a les Llotges del Gol Nord i Lateral. Es va donar 
accessibilitat per al manteniment dels marcadors jumbotrons 
per mitjà d’unes escales i una línia de vida. Es van col·locar unes 
noves portes de sortida d’emergència i es va ampliar la rampa 
de sortida del Museu. 

Pel que fa a la zona exterior, cal remarcar les inauguracions 
oficials de la nova plaça dels Jugadors i de la plaça de Canale-
tes, amb una rèplica de la popular font de la Rambla, la cons-
trucció d’una nova Sala París a l’antiga OAB, la ubicació d’unes 
noves casetes de custòdia d’objectes als Gols Nord i Sud, la 
construcció del restaurant Tapas, 24 de Carles Abellán, l’ender-
roc de les taquilles del Gol Sud amb la corresponent ampliació 
de la zona de pas per evitar l’acumulació de públic en dies de 
partit , la creació de rampes antilliscants de sortida del pàr-
quing subterrani de tribuna 8A, la col·locació d’una nova il·lumi-
nació a l’aparcament de la zona C, l’automatització de portes i 
barreres de l’accés 14 i la zona D i les noves senyalitzacions per 
als vianants i els vehicles. També es van efectuar altres millores 
d’infraestructura  i pavimentació en diferents accessos.
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PALAU BLAUGRANA

MINIESTADI

OFICINES PRINCIPALS

Bona part de les reformes del Palau Blaugrana durant la tem-
porada 2014/2015 van tenir a veure amb l’enllumenat: es va 
canviar la il·luminació de la pista i de les llums d’emergència i es 
va ampliar la potència de la tensió elèctrica. A més, també es 
van instal·lar unes noves cortines automàtiques com a protec-
ció solar de la pista. Cal destacar la construcció de la Sala Palau 
1, la instal·lació de noves baranes de seguretat a les graderies i la 
col·locació de sostres i il·luminació al passadís de la segona gra-
deria del Gol Nord. A més, el Club també va pensar a millorar 
les condicions dels minusvàlids al Palau i va habilitar una nova 
rampa d’accés i una zona especial per ells a la primera graderia.
Finalment, la Pista de Gel també va ser objecte de millores: es 
va pintar el sostre, es va reformar el bar i es va construir un nou 
accés 10 i una nova zona de descans exterior.

Les obres que va realitzar el Barça al Miniestadi durant l’última 
temporada van ser dirigides, principalment, a facilitar les con-
dicions del públic minusvàlid. Es van construir nous accessos, 
banys i una grada especial habilitada per a les persones amb 
discapacitats físiques, que podran gaudir d’una experiència 
més bona al Mini. A part d’aquestes variacions, també es van 
col·locar sis carros de llums i instal·lacions elèctriques amb l’ob-
jectiu de millorar les condicions de la gespa del terreny de joc.

Es van remodelar les zones dels departaments d’Operacions, 
Recursos Humans, Compres, Protocol i Seccions, i també el des-
patx de la zona de paqueteria. Es van fer uns nous banys i es 
van instal·lar noves lames de protecció solar als finestrals.

Finalment, pel que fa a l’Àrea Social situada a l’accés 15, po-
dem accentuar la urbanització d’un nou espai exterior, anterior-
ment corresponent al Picadero. Es tracta de la nova Plaça de la 
Fundació, que dóna accés als nous despatxos que es van crear 
en aquesta zona: el Departament de la Fundació, el Síndic i la 
Confederació Mundial de Penyes. A part de la creació de tots 
aquests despatxos, també es va remodelar l’OAB i l’Àrea Comer-
cial. L’última actuació de tot el conjunt de l’Àrea Social va ser la 
remodelació de la façana de l’edifici d’habitatges del Picadero.
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Ingressos

 •  El Futbol Club Barcelona tanca l’exercici 2014/15 amb 608 milions d’euros d’ingressos, considerablement superiors als 530 milions 
d’euros de l’exercici passat +15% i als 539 pressupostats +13%. Es tracta d’una xifra rècord en la història del Club.

 
 • Les principals variacions respecte a l’any anterior són les següents:
  
  • Els ingressos per a socis disminueixen lleugerament -5% per l’efecte de la regularització del cens. 
  
  • El capítol d’ingressos de l’Estadi i la resta d’instal·lacions s’incrementa en un 16%. La participació i organització de la Final  
   de la Copa del Rei i les rondes finals de la Champions han comportat aquest creixement, tot i l’efecte negatiu de no haver  
   disputat la Supercopa d’Espanya, que suposa una font important d’ingressos en ser un partit no abonat. També ha estat  
   destacable l’increment en ingressos provinents del Museu.
 
  • Els ingressos de Mèdia es mantenen estables d’acord amb les condicions del contracte de cessió dels drets audiovisuals.

  • Els ingressos de màrqueting han augmentat considerablement, per damunt dels 56 milions d’euros que representen un increment  
   percentual del 33%. Les variables principals deriven dels bonus per títols que aporten els patrocinadors per a la consecució  
   del triplet, i els nous acords comercials (Telefónica, Beko) i les millores contractuals amb patrocinadors rellevants com Audi,  
   Damm i la Caixa. 

  • Els ingressos per traspassos s’han mantingut respecte a l’any passat, i destaca en aquest capítol l’ingrés derivat de la venda  
   d’Alexis Sánchez.

 
 EVOLUCIÓ D’INGRESSOS 
 (Milions d’euros) 

Despeses 

 •  Les despeses d’explotació augmenten un 23% en relació amb la temporada anterior, passant de 472 a 581 milions d’euros. Se-
guidament detallem els principals fets destacables:

 
  • Increment del 39% en salaris esportius. A diferència de la temporada passada, en què el primer equip de futbol no va  
   guanyar cap títol, aquesta temporada hem assolit el triplet. Això ha comportat que les variables esportives incrementin  
   53 milions d’euros. Per altra banda, destaca la prima per finalització de contracte de Xavi Hernández i la signatura de renovació de  
   contractes de Sergio Busquets, Dani Alves, Pedro Rodríguez i Sergi Roberto.

  • Respecte a la massa salarial no esportiva, s’incrementa en 4 milions d’euros a causa principalment dels costos de reestructuració i a les  
   variables per títols. 

  • Les despeses de gestió han crescut respecte a la temporada anterior principalment per factors no pressupostats com són les  
   despeses associades a les participacions a les finals de Copa i Champions, i les celebracions. També s’han incrementat les  
   despeses en serveis jurídics.
 
  • En el capítol d’Altres tenim un estalvi de 10 milions d’euros principalment per menys provisions per riscos en litigis. Així mateix, han  
   disminuït les pèrdues per traspassos de jugadors. 

RESUM DE L’ACTIVITAT 2014/15
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Mèdia

Màrqueting

Traspassos i altres
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 EVOLUCIÓ DE DESPESES
 (Milions d’euros)
 

Evolució del cost esportiu

 • El percentatge sobre ingressos de la massa salarial esportiva Total Club (futbol + seccions) augmenta 8 punts passant del  
  65% al 73%, per sobre del llindar del 70%. Cal tenir en compte, però, que el cost variable ha estat especialment alt aquesta  
  temporada per la consecució del triplet.

 • En el càlcul del percentatge considerem com a massa salarial el total de salaris esportius, que inclou salaris de jugadors, staff tècnic, 
  premis variables per títols, drets d’imatge, agents esportius, seguretat social, així com també les amortitzacions dels fitxatges.

 • És important destacar també que el nostre club té el fet diferencial respecte d’altres que inclou el cost afegit de les seccions  
  esportives, tant professionals (bàsquet, handbol, futbol sala i hoquei patins) com les no professionals.  

 • Per a una millor claredat d’anàlisi hem diferenciat les xifres, considerant el total (futbol + seccions) i també considerant només  
  futbol (primer equip i base, però sense les seccions). Si l’anàlisi es limita només a futbol, la ràtio se situa al 66%, dintre dels nivells  
  recomanats.

 COST ESPORTIU SOBRE INGRESSOS
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 SALARIS DE FUTBOL SOBRE INGRESSOS

 

Resultat

 • L’exercici tanca amb un benefici després d’impostos de 15 milions d’euros. Això representa 26 milions menys respecte als 41 de  
  l’exercici anterior i 3 milions d’euros menys dels pressupostats. 

 • Pel que fa al resultat financer, aquesta temporada no s’han amortitzat quotes del préstec sindicat d’acord amb l’ajornament  
  concedit per la novació del contracte de préstec amb data 28 de juliol del 2014. L’evolució del tipus de canvi euro/lliura ha tingut  
  un impacte negatiu en despeses financeres. 

RESUM COMPTE DE RESULTATS TANCAMENT 2014/15 

 

Balanç

 • Els resultats esmentats anteriorment, juntament amb la important inversió en adquisicions de jugadors (Suárez, Mathieu,  
  Bravo, Vermaelen i, a final de temporada, Aleix Vidal) han provocat un increment del deute net, passant dels 287 milions d’euros de 
  l’exercici anterior a 328 milions d’euros. Tot i això, cal destacar que des de la temporada 2010/11 s’ha reduït en 102 milions d’euros. 

 • La ràtio de deute net sobre EBITDA s’ha situat en la xifra de 3,24, superant el màxim de 2,75 que estableixen els Estatuts per a 
  aquesta temporada. La previsió per a la propera temporada, amb menor cost d’adquisició de jugadors i obtenint un EBITDA de  
  120 milions d’euros, és situar-nos per sota del 2,5, que permetrà complir amb la ràtio d’equilibri patrimonial i seguir reduint el  
  deute en la línia dels últims anys.
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Real 13/14 Ppt. 14/15 Real 14/15

70%

100%

55%

0%

Ingressos sense traspassos ni alienacions d’immobilitzat

Massa salarial esportiva sobre els ingressos 

Cost dels salaris i amortitzacions futbol

Copa d’Europa
Lliga

Copa del Rei

Copa d’Europa
Lliga

Copa del Rei

Indicador màxim
de seguretat

Indicador òptim

Lliga LligaCopa d’Europa
Lliga

Copa del Rei



615615

149
21

81

223

76

65
368

178

69

176 ECONÒMICA

 • El deute financer net (préstecs + avals + compromisos de pagament ajornat per compra de jugadors – tresoreria), és de 85  
  milions d’euros, complint amb escreix les obligacions derivades del contracte de préstec sindicat amb els bancs. 

 • Pel que fa a la tresoreria, el Club tanca l’exercici amb una caixa disponible de 76 milions d’euros, havent reduït el deute bancari  
  en 21 milions (dels 73 de l’exercici anterior a 52), estant al corrent a 30 de juny de les seves obligacions, i sense deutes pendents  
  amb les administracions públiques.

 • El patrimoni net del Club s’ha incrementat i ara se situa en 69 milions d’euros. L’actiu del Club s’ha enfortit invertint 16 milions  
  d’euros en instal·lacions esportives i socials, sistemes informàtics i altres actius, destacant els nous pavellons de la Ciutat  
  Esportiva, la IT –Wifi i l’inici dels projectes de l’Espai Barça.
 
 

 BALANÇ 30/06/15
 (Milions d’euros)

 

 DEUTE NET 30/06/15
 (Milions d’euros)
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TOTAL DEUTE NET
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Provisions i periodificacions

Deutes a llarg termini

Immobilitzat material i immobiliari

Immobilitzat intangible (jugadors)

Immobilitzat financer i altres

Actiu corrent

ACTIU PASSIU



633

-599
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-7
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225 250
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149 146
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 RESUM COMPTE DE RESULTATS PRESSUPOST 2015/16

 

 INGRESSOS: PRESSUPOST 15/16 VS REAL 14/15
 (Milions d’euros)

Ingressos

 • Els ingressos es preveu que s’incrementin en un 4% fins a un màxim històric de 633 milions d’euros.

 • A l’Estadi la reducció d’ingressos respecte a la temporada anterior és causa del taquillatge dels partits de Champions i Copa  
 del Rei. 

 • A l’apartat de Mèdia creix l’ingrés derivat del repartiment del market pool UEFA i l’ingrés per la cessió de l’explotació de Barça TV.

 • El capítol que més creix és el de Màrqueting, en línia amb la contínua internacionalització i l’increment de valor de la marca amb  
 un objectiu d’augment de 25 milions d’euros.

 • Els ingressos per traspassos inclouen les vendes de Pedro i Adama (Alexis i Deulofeu principalment la temporada 2014/15).

OBJECTIUS 2015/16
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DESPESES D’EXPLOTACIÓ
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EBITDA (resultat d’explotació + amortitzacions)
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 DESPESES: PRESSUPOST 2015/16 VS REAL 2014/15
 (Milions d’euros)

Despeses

 • Tot i les noves incorporacions d’Arda Turan i Aleix Vidal i les renovacions de jugadors i tècnics, la despesa esportiva disminueix  
 respecte a la temporada anterior perquè el pressupost esportiu de futbol parteix de la hipòtesi, com cada any, que assolim el títol  
 de campió de Lliga, els quarts de final de la Champions i la semifinal de la Copa del Rei. Per altra banda, aquestes incorporacions  
 fan que hi hagi un cost més gran d’amortització.

 • Els salaris no esportius es mantenen estables respecte a l’últim exercici i la partida incrementa principalment per la previsió de  
 possibles costos de reestructuració.

 • En despeses de gestió, la temporada 2015/16 tenim partides no comparables amb l’any anterior que fan que augmentin els  
 costos, com són les eleccions i el desplaçament de la Gira de pretemporada als Estats Units. Per contra, tenim l’estalvi de les  
 despeses derivades de la disputa de les finals i la celebració dels  títols.

 • L’aportació a la Fundació s’incrementa a causa de l’increment d’ingressos d’explotació ordinaris.

 • Tot això fa que el resultat d’explotació pressupostat per a la temporada 2015/16 se situï en 34 milions d’euros, que incloent-hi el  
 resultat financer i els impostos suposa un benefici després d’impostos previst de 20 milions d’euros. 

 EVOLUCIÓ D’INGRESSOS I RESULTAT DESPRÉS D’IMPOSTOS
 (Milions d’euros)

Salaris esportius

Amortitzacions

Salaris no esportius

Altres

Despeses de gestió

Real 14/15 Ppt. 15/16

Ppost. 15/16
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Primer 
Equip

Futbol Base Bàsquet Handbol Hoquei Futbol Sala
Altres  

Seccions

Altres 
Activitats 
del Club

Total

OPERACIONS CONTINUADES:

Import net de la xifra de negocis 496.802 1.350 7.115 1.393 326 613 576 27.030 535.205 

Prestació de serveis 496.802 1.350 7.115 1.393 326 613 576 27.030 535.205 

Aprovisionaments (2.135) (944) (560) (348) (223) (262) (579) (2.224) (7.274)

Altres aprovisionaments (2.135) (944) (560) (348) (223) (262) (579) (2.224) (7.274)

Deteriorament de mercaderies, matèries primeres i altres aprovisionaments 0 0 0 

Altres ingressos d'explotació 11.252 1.000 255 65 0 10 239 41.092 53.912 

Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 11.252 1.000 251 65 0 4 234 40.769 53.574 

Subvencions d'explotació incorporades al resultat de l'exercici 0 0 4 0 0 6 5 323 338 

Despeses de personal (259.497) (15.567) (21.563) (5.941) (1.750) (3.858) (987) (34.008) (343.171)

Sous i salaris del personal esportiu (256.503) (12.963) (20.635) (5.488) (1.453) (3.493) (827) (912) (302.274)

Sous i salaris del personal no esportiu (2.086) (948) (332) (72) (74) (78) 0 (26.584) (30.175)

Càrregues socials (907) (1.656) (596) (381) (223) (287) (160) (6.512) (10.722)

Altres despeses d'explotació (83.087) (7.863) (8.054) (2.186) (740) (1.110) (917) (38.302) (142.259)

Serveis exteriors (67.520) (3.815) (5.460) (1.103) (382) (554) (316) (27.879) (107.030)

Tributs (2.356) (283) (6) (1) (1) (0) 0 (142) (2.788)

Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions comercials 0 0 0 0 0 0 0 (540) (540)

Desplaçaments (3.542) (1.869) (1.595) (793) (249) (354) (366) (10) (8.778)

Despeses d'adquisició de jugadors 0 (754) (68) (13) 0 0 (62) (30) (926)

Altres despeses de gestió corrent (9.669) (1.141) (926) (277) (108) (202) (174) (9.700) (22.197)

Amortització de l'immobilitzat (71.729) (1.580) (686) (281) (10) (81) (1) (11.457) (85.825)

Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 70 39 0 0 0 0 0 0 109 

Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 19.316 10.699 274 1.500 0 0 0 (1.366) 30.422 

Deterioraments i pèrdues (4.630) 0 0 0 0 0 0 0 (4.630)

Resultats per alienacions i altres 23.946 10.699 274 1.500 0 0 0 (1.366) 35.052 

Altres 0 0 0 0 0 0 0 (6.708) (6.708)

RESULTAT D'EXPLOTACIÓ 110.993 (12.866) (23.220) (5.799) (2.397) (4.689) (1.668) (25.942) 34.411 

0 

Ingressos financers 883 0 0 0 0 0 0 89 972 

De valors negociables i altres instruments financers 883 0 0 0 0 0 0 89 972 

  - A tercers 883 0 0 0 0 0 0 89 972 

Despeses financeres (1.275) 0 0 0 0 0 0 (2.016) (3.291)

Per deutes amb tercers (1.275) 0 0 0 0 0 0 (2.016) (3.291)

Variació del valor raonable d'instruments financers 0 0 0 

Diferències de canvi 0 0 0 0 0 0 0 (1.631) (1.631)

Deteriorament i resultat per alienacions d'instruments financers 0 (100) (50) (3) (0) (20) 0 (3.370) (3.544)

Deteriorament i pèrdues 0 (100) (50) (3) (0) (20) 0 (3.370) (3.544)

RESULTAT FINANCER (392) (100) (50) (3) (0) (20) 0 (6.929) (7.494)

RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS 110.600 (12.966) (23.270) (5.802) (2.397) (4.709) (1.668) (32.871) 26.917 

Impostos sobre beneficis 0 0 0 0 0 0 0 (6.729) (6.729)

RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES 110.600 (12.966) (23.270) (5.802) (2.397) (4.709) (1.668) (39.600) 20.188 

RESULTAT DE L'EXERCICI 110.600 (12.966) (23.270) (5.802) (2.397) (4.709) (1.668) (39.600) 20.188 

PRESSUPOST TEMPORADA 2015/16
(Milers d’euros)
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Comptes anuals 
de l’exercici 
(acabat el 30 
de juny de 2015), 
informe de gestió 
i informe d’auditoria
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BALANÇ A 30 DE JUNY DE 2015

ACTIU
Notes de la

Memòria 30/06/2015 30/06/2014 
(*) PATRIMONI NET I PASSIU Notes de la 

Memòria 30/06/2015 30/06/2014 
(*)

ACTIU NO CORRENT: PATRIMONI NET: Nota 11
Immobilitzat intangible 228.534 155.538 FONS PROPIS 65.859 50.709
Immobilitzat intangible esportiu Fons social 52.848 11.730
     Drets d’adquisició de jugadors Nota 5 222.863 151.572 Fons social 52.848 11.730
Immobilitzat intangible no esportiu Reserves (2.139) (2.139)
     Aplicacions informàtiques Nota 6 4.428 3.466 Altres reserves (2.139) (2.139)
     Immobilitzat en curs i acomptes Nota 6 1.243 500 Resultat de l’exercici - benefici 15.150 41.118
Immobilitzat material Nota 7 137.519 135.090 SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS REBUTS 2.749 2.831
Estadis i pavellons esportius 82.770 83.716 Total patrimoni net 68.608 53.540
Altres terrenys i construccions 31.598 31.907
Instal·lacions tècniques i altre immobilitzat material 15.127 12.640
Immobilitzat en curs i acomptes 8.024 6.827
Inversions immobiliàries Nota 8 5.856 5.856 PASSIU NO CORRENT:
Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini Nota 10.2 837 426 Provisions a llarg termini Nota 12.1 21.110 22.258
Instruments de patrimoni 10 10 Deutes a llarg termini Nota 13.1 63.467 37.973
Crèdits a empreses Nota 18.2 827 416 Deutes amb entitats de crèdit 20.658 20.655
Inversions financeres a llarg termini Nota 10.1 16.471 17.915 Creditors per arrendaments financers Nota 9.3 - 24
Crèdits a entitats esportives 14.607 16.592 Deutes amb entitats esportives Nota 13.3 28.847 7.141
Altres crèdits 625 - Personal esportiu Nota 13.3 11.685 8.034
Altres actius financers 1.239 1.323 Altres passius financers 2.277 2.119
Actius per impost diferit Nota 14.6 27.891 20.488 Passius per impost diferit Nota 14.6 3.754 744
Deutors comercials no corrents Nota 10.3 20.434 13.715 Periodificacions a llarg termini Nota 15 13.710 485

Total actiu no corrent 437.542 349.028 Total passiu no corrent 102.041 61.460

PASSIU CORRENT:
Provisions a curt termini Nota 12.2 4.010 7.260
Deutes a curt termini Nota 13.2 31.644 51.946
Deutes amb entitats de crèdit 31.584 51.619

ACTIU CORRENT: Creditors per arrendaments financers Nota 9.3 24 208
Deutors comercials i altres comptes a cobrar Nota 10.3 100.358 95.330 Derivats 27 110
Entitats esportives, deutores 39.896 32.143 Altres passius financers 9 9
Deutors diversos 46.775 53.228 Creditors comercials i altres comptes a pagar Nota 13.3 332.587 208.872
Personal esportiu 11.904 9.943 Proveïdors 75.139 54.650
Personal no esportiu 29 16 Creditors diversos 5.853 5.110
Altres crèdits amb les administracions públiques Nota 14.1 1.754 - Creditors diversos, empreses vinculades Nota 18.2 2.463 2.151
Inversions financeres a curt termini 10 33 Deutes amb entitats esportives 73.184 37.704
Periodificacions a curt termini Nota 15 1.215 731 Personal esportiu 96.197 51.495
Efectiu i altres actius líquids equivalents 76.114 48.644 Personal no esportiu 2.086 4.231
Tresoreria 614 4.144 Altres deutes amb les administracions públiques Nota 14.1 77.665 53.531
Altres actius líquids equivalents Nota 10.4 75.500 44.500 Periodificacions a curt termini Nota 15 76.349 110.688

Total actiu corrent 177.697 144.738 Total passiu corrent 444.590 378.766
TOTAL ACTIU 615.239 493.766 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU 615.239 493.766

(Milers d’Euros)

(*)Saldos reexpressats d’acord amb l’esmentat a la Nota 2.8.
Les Notes 1 a 22 descrites a la Memòria adjunta formen part integrant del balanç de situació a 30 de juny de 2015.



ECONÒMICA  185

Notes de la Memòria Exercici 2014/15 Exercici 2013/14 (*)

OPERACIONS CONTINUADES:
Import net de la xifra de negocis Nota 17.1 504.561 437.909
     Ingressos per competicions 71.891 65.627
     Ingressos per abonats i socis 48.645 51.244
     Ingressos per retransmissions i drets televisius 162.312 160.876
     Ingressos per comercialització i publicitat 221.713 160.162
Aprovisionaments (6.212) (6.215)
     Consums de material esportiu (3.318) (3.428)
     Altres aprovisionaments (2.894) (2.787)
Altres ingressos d’explotació Nota 17.2 56.136 46.730
     Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 55.614 46.328
     Subvencions d’explotació incorporades al resultat de l’exercici 522 402
Despeses de personal Nota 17.3 (340.367) (257.015)
     Sous i salaris del personal esportiu (300.794) (221.833)
     Sous i salaris del personal no esportiu (29.710) (26.022)
     Càrregues socials (9.863) (9.160)
Altres despeses d’explotació (143.550) (123.017)
     Serveis exteriors Nota 17.4 (105.338) (93.107)
     Tributs (2.661) (3.032)
     Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions comercials Nota 10.3 2.152 (648)
          Pèrdues per deteriorament de crèdits per operacions comercials (1.179) (672)
          Reversió del deteriorament de crèdits per operacions comercials 3.331 24
     Desplaçaments (7.601) (6.825)
     Despeses d’adquisició de jugadors (1.262) (284)
     Altres despeses de gestió corrent (28.840) (19.121)
Amortització de l’immobilitzat (78.301) (64.998)
     Amortització de drets d’adquisició de jugadors Nota 5 (66.588) (54.054)
     Altres amortitzacions Notes 6 i 7 (11.713) (10.944)
Imputació de subvencions d’immobilitzat no financer i altres Nota 11.2 109 206
Deteriorament i resultat per alienacions de l’immobilitzat 29.006 34.472
     Deterioraments i pèrdues Nota 5 (68) 914
          Pèrdues per deteriorament d’immobilitzat intangible esportiu (6.560) (2.847)
          Reversió del deteriorament de l’immobilitzat intangible esportiu 6.492 3.761
     Resultats per alienacions i altres Notes 5, 7 i 10.1 29.074 33.558
          Pèrdues procedents de l’immobilitzat material (275) (1.971)
          Beneficis procedents de l’immobilitzat material - 5
          Pèrdues procedents de l’immobilitzat intangible esportiu (1.903) (4.528)
          Beneficis procedents de l’immobilitzat intangible esportiu 31.316 40.077
          Pèrdues procedents de l’immobilitzat intangible no esportiu (64) (25)
Altres Nota 17.5 5.259 (10.075)
     Despeses excepcionals (482) (11.279)
     Ingressos excepcionals 5.741 1.204
RESULTAT D’EXPLOTACIÓ 26.641 57.997

Ingressos financers 1.423 3.376
     De valors negociables i altres instruments financers 1.423 3.376
          - A tercers 1.423 3.376
Despeses financeres (4.168) (5.462)
     Per deutes amb tercers (3.109) (4.712)
     Per deutes amb entitats esportives (1.059) (750)
Variació del valor raonable d’instruments financers Nota 13.2 83 129
Diferències de canvi (5.173) 69
     Diferències positives de canvi 975 179
     Diferències negatives de canvi (6.148) (110)
Deteriorament i resultat per alienació d’instruments financers (728) (1.297)
RESULTAT FINANCER (8.563) (3.185)
RESULTAT ABANS D’IMPOSTOS 18.078 54.812
Impostos sobre beneficis Nota 14.4 (2.928) (13.694)
RESULTAT DE L’EXERCICI 15.150 41.118

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS DE L’EXERCICI ANUAL 
ACABAT EL 30 DE JUNY DE 2015
(Milers d’Euros)

(*)Saldos reexpressats d’acord a l’esmentat a la Nota 2.8.
Les Notes 1 a 22 descrites a la Memòria adjunta formen part integrant del compte de pèrdues i guanys corresponent a l’exercici anual acabat el 30 de juny de 2015. 
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Notes de la Memòria Exercici 2014/15 Exercici 2013/14
RESULTAT DEL COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS (I) 15.150 41.118

Per cobertura de fluxos d’efectiu
   - Subvencions, donacions i llegats rebuts Nota 11.2 (109) (206)
   - Efecte impositiu Nota 14.3 27 52
TOTAL TRANSFERÈNCIES AL COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS (II) (82) (154)

TOTAL INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS (I+II) 15.068 40.964

Subvencions
donacions 

i llegats
TotalFons

social Reserves Resultat
de l´exercici

Saldo al final de l’exercici 2012/13 (20.758) (2.139) 32.488 2.836 12.427

Distribució del resultat de l’exercici 2012/13 32.488 - (32.488) - -

Total ingressos i despeses reconeguts - - 41.118 (154) 40.964

Altres moviments - - - 149 149

Saldo al final de l’exercici 2013/14 11.730 (2.139) 41.118 2.831 53.540

Distribució del resultat de l’exercici 2013/14 41.118 - (41.118) - -

Total ingressos i despeses reconeguts - - 15.150 (82) 15.068

Saldo al final de l’exercici 2014/15 52.848 (2.139) 15.150 2.749 68.608

ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET DE L’EXERCICI 
ANUAL ACABAT EL 30 DE JUNY DE 2015

A) ESTAT D’INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS
(Milers d’Euros)

B) ESTAT TOTAL DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET
(Milers d’Euros)

Les Notes 1 a 22 descrites a la Memòria adjunta formen part integrant de l’estat d’ingressos i despeses reconeguts corresponent a l’exercici anual acabat el 30 de juny de 2015.

Les Notes 1 a 22 descrites a la Memòria adjunta formen part integrant de l’estat total de canvis en el patrimoni net corresponent a l’exercici anual acabat el 30 de juny de 2015.
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ESTAT DE FLUXOS D’EFECTIUS CORRESPONENT A L’EXERCICI 
ANUAL ACABAT EL 30 DE JUNY DE 2015

Notes de la Memòria Exercici 2014/15 Exercici 2013/14

FLUXOS D’EFECTIUS DE LES ACTIVITATS D’EXPLOTACIÓ (I)
Resultat de l’exercici abans d’impostos 18.078 54.812
Ajustos al resultat

Amortització de l’immobilitzat Notes 5, 6 i 7 78.301 76.328
Correccions valoratives per deteriorament Nota 5 (1.732) (266)
Variació de provisions (2.867) -
Imputació de subvencions Nota 11.2 (82) (205)
Resultats per baixes i alienacions d’immobilitzat Notes 5, 7 i 10.1 (29.074) (33.558)
Resultats per baixes i alienacions d’instruments financers 728 1.296
Ingressos financers (1.423) (3.376)
Despeses financeres 4.168 5.462
Diferències de canvi 5.173 (69)
Variació de valor raonable en instruments financers (83) (129)
Imputació neta a resultats de periodificacions de passiu (283.625) (239.510)
Altres ingressos i despeses 10.756 10.075

Canvis en el capital corrent
Deutors i altres comptes a cobrar 2.802 15.023
Incorporació de periodificacions d’actiu (484) (184)
Creditors i altres comptes a pagar 88.461 (27.263)
Incorporació de periodificacions de passiu 249.286 234.244
Altres actius i passius no corrents (237) 67

Altres fluxos d’efectiu de les activitats d’explotació
Pagaments d’interessos (4.168) (6.292)
Cobraments d’interessos 1.266 3.632
Cobraments (pagaments) per impost sobre beneficis (5.364) (6.670)
Altres cobraments (pagaments) - (2.100)

129.880 81.317

FLUXOS D’EFECTIU DE LES ACTIVITATS D’INVERSIÓ (II)
Pagaments per inversions

Immobilitzat intangible esportiu Nota 5 (107.742) (72.669)
Immobilitzat intangible no esportiu Nota 6 (3.547) (2.220)
Immobilitzat material Nota 7 (12.741) (15.750)
Inversions en empreses del grup (966) (1.528)
Altres actius (18.089) -

Cobraments per desinversions
Immobilitzat intangible esportiu Nota 5 46.289 22.928
Immobilitzat intangible no esportiu Nota 6 128 2
Immobilitzat material Nota 7 313 58
Altres actius 553 -

(95.802) (69.179)

FLUXOS D’EFECTIU DE LES ACTIVITATS DE FINANÇAMENT (III)
Cobraments i pagaments per instruments  de passiu financer

Emissió d’altres deutes Nota 15 13.475 -
Devolució i amortització de deutes amb entitats de crèdit Nota 13 (20.083) (34.418)

(6.608) (34.418)
AUGMENT/DISMINUCIÓ NETA DE L’EFECTIU O EQUIVALENTS (I+II+III) 27.470 (22.280)
Efectiu o equivalents a l’inici de l’exercici 48.644 70.924
Efectiu o equivalents al final de l’exercici 76.114 48.644

(Milers d’Euros)

Les Notes 1 a 22 descrites a la Memòria adjunta formen part integrant de l’estat total de canvis en el patrimoni net corresponent a l’exercici anual acabat el 30 de juny de 2015.
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1. ACTIVITAT DEL CLUB

 El Futbol Club Barcelona 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.

 En data 5 d’octubre de 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.

 En data 9 de juny de 2015, la Junta Directiva presidida per Josep Maria Bartomeu va presentar la seva dimissió amb l’objectiu de  
 l’obertura d’un procés electoral que ha estat convocat el 10 de juny de 2015 per part de la Comissió Gestora d’acord amb l’article  
 43 dels Estatuts del Club. Addicionalment, d’acord amb l’article 35.4 dels Estatuts del Club, ha estat nomenada una Comissió  
 Gestora, que és qui formula els comptes anuals presents.  

 El Club és capçalera de grup, però no ha formulat comptes anuals consolidats per estar dispensat d’aquesta obligació, d’acord  
 amb la normativa vigent, ja que participa exclusivament en societats dependents que no tenen un interès significatiu, ni indivi- 
 dualment ni en el seu conjunt, per la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i dels resultats de les societats de l’Entitat.

 Atesa l’activitat a la qual es dedica el Club, aquest no té responsabilitats, despeses, actius, ni provisions ni contingències de natu- 
 ralesa mediambiental que puguin ser significatius en relació amb el seu patrimoni, la seva situació financera i els seus resultats. Per  
 aquest motiu no s’inclouen desglossaments específics en aquesta memòria dels comptes anuals respecte a la informació de  
 qüestions mediambientals.

2. BASES DE PRESENTACIÓ DELS COMPTES ANUALS

 2.1. Marc Normatiu d’Informació Financera aplicable al Club

  Aquests comptes anuals han estat formulats per la Comissió Gestora d’acord amb el marc normatiu d’informació financera  
  aplicable al Club, que és l’establert a:

  a) Codi de Comerç i la resta de la legislació mercantil.

  b) Pla General de Comptabilitat aprovat per R.D. 1514/2007 i les seves adaptacions sectorials, així com tot allò que no  
   contravingui el Nou Pla General de Comptabilitat i que s’estableix al 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 desenvolupa- 
   ment del Pla General de Comptabilitat i les seves normes complementàries.

  d) La resta de la normativa comptable espanyola que resulti d’aplicació. 

  Aquests comptes anuals també inclouen la informació que requereix el Reglament de Control Econòmic dels Clubs i Societats  
  Anònimes Esportives afiliades a la Lliga Nacional de Futbol Professional amb data 12 de juliol de 2011, edició del maig de 2014, així  
  com tota la informació requerida pel Consell Superior d’Esports mitjançant comunicat el 18 de febrer de 2015.

Memòria de l’exercici acabat 
el 30 de juny de 2015
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 2.2. Imatge fidel

  Els comptes anuals adjunts han estat obtinguts dels registres comptables del Club i es presenten d’acord amb el marc  
  normatiu d’informació financera que resulta d’aplicació al Club i, en particular, els principis i els criteris comptables que s’hi  
  contenen, de manera que mostren la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera, dels resultats del Club, l’estat de  
  canvis en el patrimoni net i dels fluxos d’efectiu produïts durant l’exercici corresponent.

  Aquests comptes anuals, que han estat formulats per la Comissió Gestora del Club, seran sotmesos a l’aprovació per part de  
  l’Assemblea General, i s’estima que seran aprovats sense cap modificació. Per la seva part, els comptes anuals de l’exercici  
  2013/14 van ser aprovats el 18 d’octubre de 2014. 

 2.3. Principis comptables no obligatoris aplicats

  No s’han aplicat principis comptables no obligatoris. Addicionalment, la Comissió Gestora del Club ha formulat aquests  
  comptes anuals tot considerant la totalitat dels principis i normes comptables d’aplicació obligatòria que tenen un efecte  
  significatiu en aquests comptes anuals. 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 adjunts s’han utilitzat estimacions realitzades per la Comissió Gestora 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 (Nota 2.5).
  
  - L’avaluació de possibles pèrdues per deteriorament de determinats actius (vegeu Notes 4.1 i 4.5)
  
  - La vida útil dels actius materials i intangibles (vegeu Notes 4.1 i 4.2)
  
  - El càlcul de provisions (vegeu Nota 4.9)
  
  - L’anàlisi de la recuperabilitat dels actius fiscals registrats en el balanç adjunt a partir del pla de negoci que disposa el Club.

  Malgrat que aquestes estimacions s’han realitzat basant-se en la millor informació disponible al tancament de l’exercici  
  2014/15, és possible que esdeveniments que puguin tenir lloc en el futur obliguin a modificar-les (a l’alça o a la baixa) en els  
  pròxims exercicis, la qual cosa es realitzaria, si s’escau, de manera prospectiva.

 2.5. Aplicació del principi d’entitat en funcionament

  El balanç a 30 de juny de 2015 adjunt mostra un fons de maniobra negatiu per import de 266.893 milers d’euros, fet que  
  suposa un dubte sobre l’aplicació del principi d’entitat en funcionament.

  Malgrat aquest aspecte, en la formulació dels comptes anuals presents la Comissió Gestora del Club ha aplicat el principi  
  d’empresa en funcionament tenint en compte els factors mitigants descrits a continuació:
  
   - El càlcul del fons de maniobra citat anteriorment inclou periodificacions passives a curt termini l’import de les quals, a 30 de  
    juny de 2015, ascendeix a 76.349 milers d’euros (vegeu Nota 15). Aquestes periodificacions no suposen obligacions financeres  
    futures per al Club ja que s’integren en el balanç 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.
  
   - Addicionalment, el Club té pòlisses de crèdit no disposades per import de 55.000 milers d’euros (Nota 13).
   
   - No existeix cap incompliment legal que impedeixi al Club seguir operant normalment sota la situació patrimonial en la qual  
    es troba a 30 de juny de 2015.
  
   - Finalment, l’anterior Junta Directiva va implantar un model de gestió amb l’objectiu principal d’aconseguir el reequilibri  
    patrimonial i financer en els següents anys, que es basa en l’increment continuat dels ingressos i la implantació d’una política  
    de reducció de costos. Com a conseqüència d’aquest model de gestió, el patrimoni net del Club ha millorat en 15.068 milers  
    d’euros durant el present exercici i en 41.113 milers d’euros durant l’exercici anterior.

    De la mateixa manera que s’ha produït durant els darrers exercicis, aquest model i l’estructura financera del Club continuaran  
    permetent generar en el proper exercici fluxos de caixa positius, tal com es mostra a la previsió de tresoreria preparada pel  
    Club per al proper exercici i que es resumeix a continuació:



  
 2.6. Comparació de la informació 

  La informació continguda en aquests comptes anuals referida a l’exercici 2014/15 es presenta, a efectes comparatius, amb la  
  informació de l’exercici 2013/14.

 2.7. Agrupació de partides

  Determinades partides del balanç, del compte de pèrdues i guanys, de l’estat de canvis en el patrimoni net i de l’estat de  
  fluxos d’efectiu es presenten de manera agrupada per facilitar-ne la comprensió, si bé, en la mesura que sigui significativa,  
  s’ha inclòs la informació desagregada a les corresponents notes de la memòria.

 2.8. Canvi de criteris comptables i correcció d’errors

  Durant la temporada 2014/15, atenent la seva naturalesa, el Club ha registrat les primes de fitxatge liquidades als jugadors  
  pels imports pendents de meritar a més d’un any a l’epígraf “Deutors comercials no corrents”, pels imports a meritar en  
  l’exercici 2015/16 a l’epígraf “Deutors comercials i altres comptes a cobrar – Personal esportiu” del balanç de situació, i la 
  corresponent despesa de l’any als epígrafs “Sous i salaris del personal esportiu” i “Serveis exteriors” del compte de pèrdues i  
  guanys adjunt.

  Per aquest motiu, el Club ha reexpressat les xifres del balanç de situació i del compte de resultats de l’exercici anual acabat  
  el 30 de juny de 2014 incloses a efectes comparatius per mantenir el principi d’uniformitat en la preparació dels comptes  
  anuals adjunts.

  La reexpressió realitzada en les xifres de l’exercici anual acabat el 30 de juny de 2014 és la següent:

3. DISTRIBUCIÓ DEL RESULTAT

 La proposta de distribució dels beneficis de l’exercici 2014/15 que es presentarà a l’aprovació de l’Assemblea General preveu  
 distribuir la totalitat dels beneficis a augmentar el Fons Social. Així mateix, el benefici de l’exercici 2013/14 es va destinar en la seva  
 totalitat a augmentar el Fons Social.
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Milions d’Euros

Efectiu i altres actius líquids equivalents inicials 76
Cobraments d’explotació 636
Pagaments d’explotació (390)
Compres i vendes de jugadors (52)
Pagaments d’impostos (inclou IRPF i seguretat social) (200)
Devolució i amortització de deute bancari (31)
Altres riscos i millores (3)
Tresoreria final (*) 36

(*) No inclou els límits de pòlisses de crèdit no disposades.
(**) Les principals hipòtesis considerades són els pagaments derivats de la contractació del personal esportiu 
que actualment estan compromesos (inclosos els acordats amb posterioritat al 30 de juny de 2015 i detallats a la 
Nota 5) i els cobraments per import de 45 milions d’euros derivats dels traspassos previstos a realitzar del personal 
esportiu a altres clubs i l’obtenció de nous contractes de patrocini.

Milers d’Euros

30/06/2014 Reexpressió 30/06/2014 reexpressat

Immobilitzat intangible esportiu 175.185 (23.613) 151.572

Deutors comercials no corrents -   13.715 13.715

Personal esportiu deutors 45 9.898 9.943

Sous i salaris del personal esportiu 212.570 9.263 221.833

Serveis exteriors 91.040 2.067 93.107

Amortització de drets d’adquisició de jugadors 65.384 (11.330) 54.054
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4. NORMES DE REGISTRE I VALORACIÓ

 Les principals normes de registre i valoració utilitzades pel Club en l’elaboració dels seus comptes anuals de l’exercici present,  
 d’acord amb les establertes pel Pla General de Comptabilitat, han estat les següents:

 4.1. Immobilitzat intangible

  Immobilitzat intangible esportiu: 

  Els costos necessaris per 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 contracte amb el  
  jugador, sense considerar cap valor residual.

  En el cas de renovació de contractes, els imports que suposin una retribució del jugador es qualificaran com a 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 “Deutors comercials no corrents” i pels imports a  
  meritar a menys d’un any a l’epígraf “Deutors comercials i altres comptes a cobrar – Personal esportiu” del balanç de situació. 
  Aquest mateix criteri s’aplicarà a l’adquisició dels drets d’imatge del jugador o del tècnic, que s’imputaran al compte de pèr- 
  dues i guanys d’acord amb la seva naturalesa a mesura que es rebin els beneficis econòmics derivats del contracte.  
  Addicionalment, en cas de resolució anticipada o de cessió de jugadors, s’aplicarà l’indicat als epígrafs posteriors, imputant  
  al compte de pèrdues i guanys la despesa o el benefici en funció de la seva naturalesa.

  Els contractes d’adquisició dels drets federatius dels jugadors inclouen, habitualment, retribucions variables que depenen,  
  bàsicament, del rendiment esportiu del Club. Aquests pagaments variables es registren en el moment en què es compleixen  
  les condicions a les quals estan subjectes i s’amortitzen des de la data de registre fins a la finalització del contracte laboral  
  vigent amb els jugadors en aquest moment.

  En el cas d’adquirir opcions preferencials d’adquisició de jugadors, inicialment els costos es registren com un actiu en la  
  mesura que no hi hagi dubtes raonables sobre l’exercici del dret preferencial o sobre la seva possibilitat de transmissió i aquest  
  dret tingui un valor econòmic. Els costos s’amortitzaran en el moment de l’adquisició definitiva de manera lineal en funció  
  de la durada del contracte amb el Club. En cas contrari es traspassaria la totalitat de l’import contra resultats.

  En cas de rescissió anticipada de contractes, el cost pendent s’amortitza en la seva totalitat i, conjuntament amb els ingressos  
  corresponents, es reflecteix en el resultat en el moment en què es concedeix la baixa federativa.

  En cas de cessió de jugadors, el Club registra al compte de pèrdues i guanys el cost de la cessió entesa com la part proporcional 
   de l’amortització del període de cessió.

  No s’activa cap cost de formació dels jugadors del futbol base i d’altres seccions.

  Immobilitzat intangible no esportiu:

  Com a norma general, l’immobilitzat intangible no esportiu es valora inicialment pel seu preu d’adquisició o cost de producció. 
  Posteriorment es valora al seu cost minorat per la corresponent amortització acumulada i, si escau, per les pèrdues per 
  deteriorament que hagi experimentat. Aquests actius s’amortitzen en funció de la seva vida útil.

  1. Aplicacions informàtiques
 
   El Club registra en aquest compte els costos produïts en l’adquisició i el desenvolupament de programes d’ordinador,  
   inclosos els costos de desenvolupament de les pàgines web. Els costos de manteniment de les aplicacions informàtiques es  
   registren al compte de pèrdues i guanys de l’exercici en què es produeixen. L’amortització de les aplicacions informàtiques  
   es realitza aplicant el mètode lineal durant un període de cinc anys.

  2. Altre immobilitzat intangible
 
   El Club registra en aquest compte les despeses incorregudes en la recompra de drets de publicitat cedits prèviament a  
   tercers amb l’objectiu d’obtenir rendiments econòmics en l’explotació d’aquests. L’amortització d’aquests actius es realitza 
   en la duració dels contractes inicials de cessió a tercers.
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  Deteriorament de valor d’actius intangibles, materials i inversions immobiliàries

  Sempre que hi hagi indicis de pèrdua de valor, el Club 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.

  Com a conseqüència de l’esmentat anteriorment, al tancament d’aquest exercici el Club ha encarregat taxacions de la  
  majoria dels seus actius registrats a l’epígraf “Inversions immobiliàries” a un expert independent amb la finalitat de compro- 
  var que l’import recuperable d’aquests actius és superior o igual al valor comptable d’aquests. Aquestes taxacions s’han dut  
  a terme 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’hauria determinat si no s’hagués reconegut cap pèrdua per deteriorament en exercicis anteriors. Aquesta reversió d’una  
  pèrdua per deteriorament de valor es reconeix com a ingrés.

 4.2. Immobilitzat material
 
  L’immobilitzat material es valora inicialment pel seu preu d’adquisició o cost de producció, els quals van ser actualitzats fins  
  al 1996 d’acord amb el permès per la legislació vigent, i posteriorment es minora per la corresponent amortització acumulada  
  i les pèrdues per deteriorament, 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 de 2000 figura pel seu valor venal en el moment de  
  l’adquisició, d’acord amb els certificats i peritatges corresponents.
 
  Les despeses de conservació i manteniment dels diversos elements que componen l’immobilitzat material s’imputen al  
  compte de pèrdues i guanys de l’exercici en què es produeixen. Per contra, els imports invertits en millores que contribueixin  
  a augmentar la capacitat o l’eficiència o a allargar la vida útil d’aquests béns es registren com a major cost d’aquests.

  El Club amortitza l’immobilitzat material seguint el mètode lineal, aplicant percentatges d’amortització anual calculats en  
  funció dels anys de vida útil estimada dels béns respectius, segons el detall següent:

 4.3. Inversions immobiliàries

  L’epígraf d’inversions immobiliàries del balanç recull els valors de terrenys, edificis i altres construccions que es mantenen,  
  bé per explotar-los en règim de lloguer, bé per obtenir una plusvàlua en la seva venda com a conseqüència dels increments  
  que es produeixin en el futur en els seus preus de mercat respectius.

  Aquests actius es valoren d’acord amb els criteris indicats a la Nota 4.2, relativa a l’immobilitzat material.

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 12,5

Equips per al processament d’informació 5
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 4.4. Arrendaments 
 
  Els arrendaments es classifiquen com a arrendaments financers sempre que de les seves condicions es dedueixi que es  
  transfereixen a l’arrendatari substancialment els riscos i beneficis inherents a la propietat de l’actiu objecte del contracte. Els  
  altres arrendaments es classifiquen com a arrendaments operatius.

  Arrendament financer

  En les operacions d’arrendament financer en què el Club actua com a arrendatari, es presenta el cost dels actius arrendats  
  en el balanç segons la naturalesa del bé objecte del contracte i, simultàniament, un passiu pel mateix import. Aquest import  
  serà el menor entre el valor raonable del bé arrendat i el valor actual a l’inici de l’arrendament de les quantitats mínimes  
  acordades, inclosa l’opció de compra, quan no hi hagi dubtes raonables sobre el seu exercici. No s’inclouran en el seu càlcul  
  les quotes de caràcter contingent, el cost dels serveis ni els impostos repercutibles per l’arrendador. La càrrega financera total  
  del contracte s’imputa al compte de pèrdues i guanys de l’exercici en què es merita, aplicant el mètode del tipus d’interès  
  efectiu. Les quotes de caràcter contingent es reconeixen com a despesa de l’exercici en què es produeixen.

  Els actius registrats per aquest tipus d’operacions s’amortitzen amb criteris similars als aplicats al conjunt dels actius  
  materials, atesa la seva naturalesa.

  Arrendament operatiu

  En els acords d’arrendament operatiu en què el Club actua com a arrendador, els ingressos es carreguen al compte de pèrdues  
  i guanys en l’exercici en què es meriten. 

  D’altra banda, en els acords d’arrendaments operatius en què el Club actua com a arrendatari, les despeses derivades  
  d’aquests acords es carreguen al compte de pèrdues i guanys 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 se cedeixin  
  o es rebin els beneficis de l’actiu arrendat.

 4.5. Instruments financers 

  4.5.1. Actius financers

  Classificació
 
  Els actius financers de què disposa el Club 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 Club, 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 significativa. 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.

  Els actius financers que té el Club es classifiquen com a préstecs i partides a cobrar: actius financers originats en la venda de  
  béns o en la prestació de serveis per operacions de tràfic del Club, o els que, en no tenir un origen comercial, no siguin  
  instruments de patrimoni ni derivats i els cobraments dels quals siguin de quantia fixa o determinable i no es negociïn en un  
  mercat actiu.

  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 de 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 a altres professionals relacionats amb l’adquisició de la inversió  
  s’imputen directament al compte de pèrdues i guanys.
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  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 mencionades es calculen com la diferència entre  
  el seu valor en llibres i l’import recuperable. Aquest s’entén 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 Club realitza un test de deteriorament per als actius  
  financers que no estan registrats a valor raonable. Es considera que hi ha evidència objectiva de deteriorament, si el valor  
  recuperable de l’actiu financer és inferior al seu valor en llibres. Quan es produeix, el registre d’aquest deteriorament es  
  produeix en el compte de pèrdues i guanys.

  En particular, i respecte a les correccions valoratives relatives als deutors comercials i a altres comptes a cobrar, el criteri  
  utilitzat pel Club 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 Club dóna de baixa els actius financers quan expiren o s’han cedit els drets sobre els fluxos d’efectiu de l’actiu financer  
  corresponent i s’han transferit substancialment els riscos i els beneficis inherents a la seva propietat.

  Per contra, el Club no dóna de baixa els actius financers, i reconeix un passiu financer per un import igual a la contraprestació  
  rebuda, en les cessions d’actius financers de les quals es retingui substancialment els riscos i beneficis inherents a la seva propietat.

  4.5.2. Passius financers

  Són passius financers aquells dèbits i partides a pagar que té el Club i que s’han originat en la compra de béns i serveis per  
  operacions de tràfic del Club, 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 Club dóna de baixa els passius financers quan s’extingeixen les obligacions que els han generat. 

  4.5.3. Instruments financers derivats 

  El Club utilitza instruments financers derivats per cobrir els riscos als quals es troben exposades les seves activitats,  
  operacions i fluxos d’efectiu futurs. Fonamentalment, aquests riscos són de variacions dels tipus d’interès. 

  Perquè aquests instruments financers puguin considerar-se com de cobertura comptable, haurien de ser designats  
  inicialment com a tals i documentar-se la relació de cobertura. Així mateix, hauria de verificar-se inicialment i de manera  
  periòdica, al llarg de la seva vida (com a mínim a cada tancament comptable), que la relació de cobertura és eficaç, és a dir,  
  que s’espera en el futur que els canvis en el valor raonable o en els fluxos d’efectiu de la partida coberta (atribuïbles al  
  risc cobert) es compensin gairebé completament pels de l’instrument de cobertura i que, retrospectivament, els resultats de  
  la cobertura hagin oscil·lat dins un rang de variació d’entre el 80% i el 125% respecte del resultat de la partida coberta. 

  El Club aplica cobertures de fluxos d’efectiu. En aquest tipus de cobertures, la part del guany o pèrdua de l’instrument de  
  cobertura que s’hagi determinat com a cobertura eficaç es reconeix transitòriament en el patrimoni net, i s’imputa en el  
  compte de pèrdues i guanys en el mateix període en què l’element que està sent objecte de cobertura afecta el resultat. 

  La comptabilització de cobertures és interrompuda quan l’instrument de cobertura venç, o és venut, finalitzat o exercit,  
  o deixa de complir els criteris per a la comptabilització de cobertures. En aquest moment, qualsevol benefici o pèrdua  
  acumulat corresponent a l’instrument de cobertura que hagi estat registrat en el patrimoni net es manté dins del patrimoni  
  net fins que es produeixi l’operació prevista. Quan no s’espera que es produeixi l’operació que està sent objecte de cobertura,  
  els beneficis o les pèrdues acumulats nets reconeguts en el patrimoni net es transfereixen als resultats nets del període.

  Els instruments financers derivats contractats pel Club es valoren al seu valor raonable, i el resultat de les variacions en aquest  
  valor raonable es registra en el compte de pèrdues i guanys, ja que no compleixen amb els criteris de registre com a cobertura  
  comptable.
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 4.6. Transaccions en moneda estrangera

  La moneda funcional utilitzada pel Club és l’euro. Conseqüentment, les operacions en altres divises diferents de l’euro es  
  consideren denominades en moneda estrangera i es registren segons els tipus de canvi vigents a les dates de les operacions.

  Al tancament de l’exercici, els actius i passius monetaris denominats en moneda estrangera es converteixen aplicant el tipus  
  de canvi a la data del balanç. Els beneficis o pèrdues posats de manifest s’imputen directament al compte de pèrdues i  
  guanys de l’exercici en què es produeixen.

 4.7. Impostos sobre beneficis

  La despesa o ingrés per impost sobre beneficis comprèn la part relativa a la despesa o ingrés per l’impost corrent i la part  
  corresponent a la despesa o ingrés per impost diferit.

  L’impost corrent és la quantitat que el Club 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 Club hagi  
  de disposar de guanys fiscals futurs contra els quals poder fer-los efectius. 

  Els actius i passius per impostos diferits, originats per operacions amb càrrecs o abonaments directes en comptes de  
  patrimoni, es comptabilitzen també amb contrapartida en el 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 balanç i aquests són objecte de reconeixement en la mesura que en sigui probable  
  la recuperació amb beneficis fiscals futurs.

 4.8. Ingressos i despeses

  Els ingressos i les despeses s’imputen en funció del criteri de meritació, és a dir, quan es produeix el corrent real de béns i  
  serveis que aquests representen, amb independència del moment en què es produeixi el corrent monetari o financer que se’n  
  deriva. Aquests ingressos es valoren pel valor raonable de la contraprestació rebuda, deduïts els descomptes i impostos.

  El reconeixement dels ingressos per vendes es produeix en el moment en què s’han transferit al comprador els riscos i  
  beneficis significatius inherents a la propietat del bé venut, i no es manté la gestió corrent sobre aquest bé, ni es reté el control  
  efectiu sobre 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 
   meritats després del moment de l’adquisició es reconeixen com a ingressos en el compte de pèrdues i guanys.

 4.9. Provisions i contingències

  La Comissió Gestora del Club en la formulació dels comptes anuals 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 quant al seu import i/o moment de cancel·lació.
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  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 Club.
 
  Els comptes anuals 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, sinó que s’informa sobre aquests  
  a les notes de la memòria, 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’obligació, 
  tenint en compte la informació disponible sobre el succés i les seves conseqüències, i els ajustos que sorgeixin per l’actualització 
  d’aquestes provisions es registren com una despesa conforme es va meritant.

  La Comissió Gestora és responsable de l’estimació i la quantificació dels riscos relacionats amb les possibles provisions a  
  registrar o els passius contingents a informar en la memòria. Per realitzar l’estimació i la quantificació d’aquests riscos el Club  
  es basa, entre d’altres, en la valoració realitzada pels seus advocats i altres assessors.

 4.10. Indemnitzacions per acomiadament i finalització de contracte

  D’acord amb la legislació vigent, el Club 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  
  susceptibles de quantificació raonable es registren com a despesa a l’exercici en què s’adopta la decisió de l’acomiadament i  
  es crea una expectativa vàlida enfront de tercers sobre l’acomiadament. En els comptes anuals adjunts el Club no manté  
  registrada cap provisió significativa per a aquest concepte.

  El Club té signats contractes amb jugadors que preveuen el pagament d’indemnitzacions a la seva finalització, en el cas que es compleixin 
  una sèrie de condicions. Aquestes indemnitzacions es comptabilitzen linealment com a despesa al llarg de la durada del contracte. 

 4.11. Elements patrimonials de naturalesa mediambiental

  Es consideren actius de naturalesa mediambiental els béns que són utilitzats de manera duradora en l’activitat del Club, 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 Club, per la seva naturalesa, no té un impacte  
  mediambiental significatiu.

 4.12. Compromisos per pensions

  El Club 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, ha estat fonamentat en càlculs actuarials realitzats periòdicament  
  per un expert independent i està exterioritzat per una pòlissa d’assegurances de grup de prestació definida. El càlcul actuarial  
  s’ha basat en el mètode del Crèdit Unitari Projectat, mitjançant taules de mortalitat PERM/F 2000 – P i tipus d’interès tècnic  
  del 2,16% els primers 480 mesos i 0,85% la resta.

  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 2014/15 han estat de 974 milers  
  d’euros (940 milers d’euros al tancament de l’exercici 2013/14). Aquestes aportacions es registren al compte de pèrdues i  
  guanys dins el capítol de “Despeses de personal i jugadors”.

 4.13. Criteris empleats per al registre i la 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, les despeses de  
  personal es presentaran segons els criteris de valoració següents: 

  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 Club mitjançant contracte laboral incloent-hi directius, personal  
    d’administració, seguretat i accessos, màrqueting, comunicació, manteniment i altres.
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  Despeses de personal esportiu

  Als efectes de presentació en aquesta memòria, la despesa en concepte de plantilla esportiva inclou tot tipus de contrapres- 
  tació (sou, salaris, indemnitzacions, retribucions en espècie, contraprestacions irregulars, 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 cessió esmentada.

  Es distingirà entre:

   - Despeses de plantilla esportiva inscriptible a la Lliga Nacional de Futbol

    La plantilla esportiva inscriptible a la Lliga Nacional de Futbol està composta pels jugadors lligats al Club mitjançant  
    contracte laboral adscrits al primer equip i al Barça B, és a dir, els dorsals de l’1 al 25, ambdós inclosos, i els no adscrits  
    a cap plantilla, així com l’entrenador, el segon entrenador i el preparador físic del primer equip.

   - Despeses de plantilla esportiva no inscriptible a la Lliga Nacional de Futbol
 
    La plantilla esportiva no inscriptible a la Lliga Nacional de Futbol 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 equips respectius. 

 4.14. Subvencions, donacions i llegats

  Per a la comptabilització de les subvencions, donacions i llegats rebuts, el Club segueix els criteris següents:

  1. Subvencions, donacions i llegats de capital no reintegrables: es valoren pel valor raonable de l’import o el bé concedit, en funció 
   de si són de caràcter monetari o no, i s’imputen a resultats en proporció a la dotació a l’amortització efectuada en el període 
   per als elements subvencionats o, si s’escau, quan se’n produeixi l’alienació o correcció valorativa per deteriorament, a  
   excepció de les rebudes de socis o propietaris que es registren directament als 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 específiques, la imputació es realitzarà a mesura que es meritin les despeses finançades.

 4.15. Periodificacions a curt i llarg termini

  Els imports rebuts pendents de reconeixement com a ingressos al compte de pèrdues i guanys, relacionats principalment  
  amb contractes televisius i de patrocini i amb quotes de socis, es registren pel nominal rebut als capítols “Periodificacions a  
  llarg termini” i “Periodificacions a curt termini” en funció del termini d’imputació a resultats. Aquests imports, que no tenen  
  obligacions financeres futures, s’integren al balanç a mesura que es facturen en línia amb els terminis de cobrament  
  establerts al contracte, i es reconeixen com a ingressos únicament en els exercicis corresponents (principi de meritament).

 4.16. 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, i també aquells altres actius el venciment, l’alienació o la 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.

 4.17. Transaccions amb vinculades

  El Club realitza totes les seves operacions amb vinculades a valors de mercat. Addicionalment, els preus de transferència es troben 
  suportats adequadament, per la qual cosa la Comissió Gestora considera que no hi ha riscos significatius per a aquest  
  aspecte dels quals puguin derivar-se passius de consideració en el futur.
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5. IMMOBILITZAT INTANGIBLE ESPORTIU

 L’epígraf recull els drets d’adquisició de jugadors, així com altres conceptes de naturalesa similar. El moviment produït en aquest  
 epígraf del balanç en les temporades 2014/15 i 2013/14 ha estat el següent:

 30 de juny de 2015:

 
 30 de juny de 2014:

 

Milers d’Euros

Saldos a 30/06/2014 Entrades  i dotacions
Sortides, baixes 

o reduccions
Saldos 30/06/2015

Cost:     

Futbol 272.336 153.003 (43.884) 381.455 

Bàsquet 10.354 879 (4.355) 6.878 

Handbol 2.180 30 - 2.210 

Hoquei 538 143 - 681 

Bestretes 4.990 5.700 (2.290) 8.400 

Total cost 290.398 159.755 (50.529) 399.624 

Amortització acumulada:     

Futbol (127.806) (63.991) 24.486 (167.311)

Bàsquet (6.286) (2.338) 2.435 (6.189)

Handbol (1.935) (168) - (2.103)

Hoquei (412) (91) - (503)

Total amortització acumulada (136.439) (66.588) 26.921 (176.106)

Deteriorament:    

Futbol (2.387) (6.560) 8.292 (655)

Total deteriorament (2.387) (6.560) 8.292 (655)

Total net 151.572 86.607 (15.316) 222.863 

Milers d’Euros
 

Saldos a 30/06/2013 (*) Entrades i dotacions
Sortides, baixes 

o reduccions
Saldos 30/06/2014 (*)

Cost:     

Futbol 340.531 51.564 (119.759) 272.336 

Bàsquet 7.957 3.837 (1.440) 10.354 

Handbol 2.858 30 (708) 2.180 

Hoquei 1.460 29 (951) 538 

Bestretes 290 7.900 (3.200) 4.990 

Total cost 353.096 63.360 (126.058) 290.398 

Amortització acumulada:     
Futbol (169.875) (51.532) 93.601 (127.806)

Bàsquet (5.042) (2.684) 1.440 (6.286)

Handbol (2.123) (283) 471 (1.935)

Hoquei (1.254) (109) 951 (412)

Total amortització acumulada (178.294) (54.608) 96.463 (136.439)

Deteriorament:    
Futbol (12.811) (2.847) 13.271 (2.387)

Total deteriorament (12.811) (2.847) 13.271 (2.387)

Total net 161.991 5.905 (16.324) 151.572 

 (*) Saldos reexpressats d’acord amb l’esmentat a la Nota 2.8.
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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  
 provisions per deteriorament, segons l’estimació següent:

 Les altes més significatives de l’exercici corresponen a l’adquisició dels drets federatius de jugadors per import de 154.054 milers  
 d’euros, així com a l’adquisició dels drets preferents sobre determinats jugadors per un import total de 5.700 milers d’euros, dels  
 quals, en el cas que el Club decideixi no exercir el dret de tempteig de determinats jugadors, recuperaria 4 milions d’euros. La  
 Comissió Gestora i la direcció esportiva del Club consideren que no hi ha indicis de deteriorament dels drets preferencials esmentats. 

 A 30 de juny de 2015 i 2014, existeixen compromisos de pagament de certs conceptes variables en funció, bàsicament, del rendiment 
 esportiu del Club, que ascendeixen a 24 i 17 milions d’euros, respectivament, per a les properes temporades.

 Les sortides del present exercici corresponen, principalment, a la venda de jugadors, que han generat un benefici de 29.541 milers  
 d’euros registrats a l’epígraf “Resultats per alienacions i altres” del compte de pèrdues i guanys adjunt. Addicionalment, durant el  
 present període s’han rescindit els contractes de diversos jugadors, cosa que ha suposat una pèrdua per import de 786 milers  
 d’euros i altres pèrdues per altres conceptes per import de 1.117 milers d’euros registrats en el mateix epígraf.

 Així mateix, l’epígraf “Resultat per alienacions i altres” del compte de pèrdues i guanys adjunt recull altres beneficis per import  
 de 1.775 milers d’euros, bàsicament generats en concepte dels cobraments rebuts per variables pel rendiment esportiu pactat en  
 diferents contractes de venda de drets federatius i pels traspassos a altres clubs de jugadors que van formar part del Club en 
 exercicis anteriors.

 Amb posterioritat al 30 de juny de 2015 i amb anterioritat a la data de formulació el Club ha formalitzat un contracte per  
 l’adquisició dels drets federatius d’un jugador per import de 34 milions d’euros més 7 milions d’euros en funció del compliment  
 de determinades condicions.

 Les reversions del deteriorament de l’exercici 2014/15 es corresponen, en primer lloc, a les baixes de jugadors totalment deteriorats  
 per import de 1.800 milers d’euros i, en segon lloc, a la reversió dels deterioraments registrats pel Club quan aquest és coneixedor  
 de la pèrdua de valor d’un jugador i que, amb posterioritat, ja que els jugadors deteriorats se segueixen amortitzant, el Club  
 procedeix a revertir.

 La Comissió Gestora no té coneixement de situacions que requereixin el registre de deterioraments per import significatiu a 30  
 de juny de 2015 addicionals als registrats als comptes anuals adjunts.

 La durada mitjana dels contractes laborals de la plantilla inscriptible a la Lliga Nacional de Futbol és de quatre anys. 

 A 30 de juny de 2015 i 2014, existeixen elements totalment amortitzats per import de 47.101 i 2.236 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 la formació de jugadors registrat a l’epígraf “Altres ingressos d’explotació” del compte de pèrdues i  
 guanys durant l’exercici 2014/15 ascendeix a 2.932 milers d’euros (2.860 milers d’euros durant l’exercici 2013/14).

 

Milers d’Euros

Saldos a 30/06/2014 Entrades  i dotacions
Sortides, baixes 

o reduccions
Saldos 30/06/2015

Cost:     

Futbol 272.336 153.003 (43.884) 381.455 

Bàsquet 10.354 879 (4.355) 6.878 

Handbol 2.180 30 - 2.210 

Hoquei 538 143 - 681 

Bestretes 4.990 5.700 (2.290) 8.400 

Total cost 290.398 159.755 (50.529) 399.624 

Amortització acumulada:     

Futbol (127.806) (63.991) 24.486 (167.311)

Bàsquet (6.286) (2.338) 2.435 (6.189)

Handbol (1.935) (168) - (2.103)

Hoquei (412) (91) - (503)

Total amortització acumulada (136.439) (66.588) 26.921 (176.106)

Deteriorament:    

Futbol (2.387) (6.560) 8.292 (655)

Total deteriorament (2.387) (6.560) 8.292 (655)

Total net 151.572 86.607 (15.316) 222.863 

Milers d’Euros

 30/06/2015 30/06/2014 (*)

Temporada:   

2014/2015 - 56.502

2015/2016 64.147 43.272

2016/2017 61.853 27.623

2017/2018 54.798 26.562

2018/2019 i següents 42.720 -

 223.518 153.959 

(*) Saldos reexpressats d’acord amb l’esmentat a la Nota 2.8.



200 ECONÒMICA

6. IMMOBILITZAT INTANGIBLE NO ESPORTIU

 El moviment produït en aquest epígraf del balanç en les temporades 2014/15 i 2013/14 ha estat el següent:

 30 de juny de 2015:

 30 de juny de 2014:
 

 Les altes de l’exercici 2014/15 corresponen, principalment, a l’adquisició de diferents llicències informàtiques.

 A 30 de juny de 2015 i a 30 de juny de 2014, existeixen elements totalment amortitzats que continuen en ús per l’import de 7.760  
 i 5.081 milers d’euros, respectivament.

Milers d’Euros

 
Saldos a 

30/06/2014
Entrades  

i dotacions
Sortides, baixes  

o reduccions
Traspassos

Saldos a
30/06/2015

Cost:      

Aplicacions informàtiques 12.328 2.169 (491) 579 14.585 

Immobilitzat en curs 500 1.378 (56) (579) 1.243 

Total cost 12.828 3.547 (547) - 15.828 

Amortització acumulada:      

Aplicacions informàtiques (8.862) (1.714) 419 - (10.157)

Total amortització acumulada (8.862) (1.714) 419 - (10.157)

Total net 3.966 1.833 (128) - 5.671 

Milers d’Euros

Saldos a 
30/06/2013

Entrades 
i dotacions

Sortides, baixes 
o reduccions

Traspassos
Saldos a 

30/06/2014

Cost:     

Aplicacions informàtiques 10.451 1.609 (31) 299 12.328

Altre immobilitzat intangible 765 - (765) - -

Immobilitzat en curs 190 611 (2) (299) 500

Total cost 11.406 2.220 (798) - 12.828

Amortització acumulada:

Aplicacions informàtiques (7.476) (1.392) 6 - (8.862)

Altre immobilitzat intangible (765) - 765 - -

Total amortització acumulada (8.241) (1.392) 771 - (8.862)

Total net 3.165 828 (27) - 3.966
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7. IMMOBILITZAT MATERIAL

 El moviment produït en aquest epígraf del balanç a la temporada 2014/15 i a la temporada 2013/14 ha estat el següent:

 30 de juny de 2015:

 30 de juny de 2014:

 Les altes més significatives de l’exercici 2014/15 de l’epígraf “Estadis i pavellons” corresponen, principalment, a la inversió  
 realitzada pel Club relacionada amb les obres finalitzades realitzades a les taquilles del Gol Sud de l’Estadi, la substitució de la  
 gespa dels camps de Sant Joan Despí i altres actuacions als diferents espais.

 Les altes de l’epígraf “Instal·lacions tècniques i altre immobilitzat material” corresponen, principalment, a les inversions realitzades 
 pel Club relacionades amb la instal·lació de wifi a la zona de les Corts, el nou sistema d’il·luminació del Palau Blaugrana i altres  
 actuacions a les diferents instal·lacions del Club.

Milers d’Euros

Saldos a 
30/06/2014

Entrades  
i dotacions

Sortides,  baixes  
o reduccions

Traspassos
Saldos a  

30/06/2015

Cost:     

Estadis i pavellons 159.086 1.960 (411) 3.683 164.318 

Altres terrenys i construccions 42.085 561 (10) 40 42.676 

Instal·lacions tècniques i altre     

immobilitzat material 35.276 3.339 (78) 1.926 40.463 

Immobilitzat en curs i acomptes 6.827 6.881 (35) (5.649) 8.024 

Total cost 243.274 12.741 (534) - 255.481 

Amortització:      

Estadis i pavellons (75.370) (6.356) 178 - (81.548)

Altres terrenys i construccions (10.178) (903) 3 - (11.078)

Instal·lacions tècniques i altre      

immobilitzat material (22.636) (2.740) 40 - (25.336)

Total amortització acumulada (108.184) (9.999) 221 - (117.962)

Total net 135.090 2.742 (313) - 137.519 

Milers d’Euros

Saldos a 
30/06/2013

Entrades 
i dotacions

Sortides,  baixes 
o reduccions

Traspassos
Saldos a 

30/06/2014

Cost:     

Estadis i pavellons 154.470 2.445 (741) 2.912 159.086

Altres terrenys i construccions 42.654 270 (839) - 42.085

Instal·lacions tècniques i altre

  immobilitzat material 31.319 3.862 (68) 163 35.276

Immobilitzat en curs i acomptes 1.936 9.173 (1.207) (3.075) 6.827

Total cost 230.379 15.750 (2.855) - 243.274

Amortització:

Estadis i pavellons (69.303) (6.345) 278 - (75.370)

Altres terrenys i construccions (9.801) (862) 485 - (10.178)

Instal·lacions tècniques i altre

  immobilitzat material (20.359) (2.345) 68 - (22.636)

Total amortització acumulada (99.463) (9.552) 831 - (108.184)

Total net 130.916 6.198 (2.024) - 135.090
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 En data 5 d’abril de 2014 es va aprovar en referèndum la proposta del Nou Espai Barça, que suposa l’encàrrec a la Junta Directiva  
 d’executar el projecte del Nou Camp Nou, el Nou Palau Blaugrana i el Nou Espai Barça. A la data de formulació dels comptes  
 anuals presents no existeixen compromisos de pagament significatius relatius a aquest projecte.

 Les altes de l’exercici de l’epígraf “Immobilitzat en curs i acomptes” corresponen, principalment, a les inversions realitzades pel  
 Club relacionades amb la construcció d’un nou pavelló a les instal·lacions de què el Club disposa a Sant Joan Despí (Barcelona),  
 que a 30 de juny de 2015 ha traspassat a l’epígraf “Estadis i Pavellons” a causa de la finalització de les obres i la inversió realitzada  
 pel Nou Espai Barça esmentat anteriorment.

 A 30 de juny de 2015 existeixen compromisos de pagament per l’adquisició d’un nou terreny a Sant Joan Despí (Barcelona), que  
 ascendeix a 6 milions d’euros.

 Durant l’exercici 2014/15 el Club ha donat de baixa diversos actius, el valor net comptable dels quals ascendeix a 275 milers d’euros  
 registrant la pèrdua corresponent a l’epígraf “Resultat per alienacions d’immobilitzat” del compte de pèrdues i guanys.

 El Club disposa d’immobles el valor net comptable dels quals per separat de la construcció i el terreny, a 30 de juny de 2015 i 2014,  
 és el següent:

 Dins el projecte d’adaptació dels recintes i instal·lacions esportives a les mesures de seguretat establertes al Reglament de  
 Prevenció 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 de 11.081 milers d’euros. Aquests elements, que s’inclouen a l’apartat  
 “Estadis i pavellons”, es mostren comptablement pel valor que resulta de les certificacions d’obres emeses per la Lliga en contra- 
 partida al capítol de subvencions de capital (Nota 11.2).

 La política del Club és formalitzar pòlisses d’assegurances per cobrir els possibles riscos als quals es troben subjectes els diversos  
 elements del seu immobilitzat material. La Comissió Gestora estima que els riscos significatius estan adequadament coberts.

 A 30 de juny de 2015 i a 30 de juny de 2014 existeixen elements totalment amortitzats que segueixen en ús per import de 39.105  
 i 37.549 milers d’euros, respectivament.

8. INVERSIONS IMMOBILIÀRIES

 El moviment produït en aquest epígraf del balanç a la temporada 2014/15 i a la temporada 2013/14 ha estat el següent:

 30 de juny de 2015:

Milers d’Euros

Saldos a 30/06/2014 Entrades i deterioraments Saldos a 30/06/2015

Cost:

Terrenys L’Hospitalet de Llobregat (Can Rigalt) 975 - 975

Terrenys Viladecans 18.744 - 18.744

Altres terrenys 682 - 682

Total cost 20.401 - 20.401

Deteriorament:

Terrenys Viladecans (14.545) - (14.545)

Total deteriorament (14.545) - (14.545)

Total net 5.856 - 5.856

Milers d’Euros

Immobles 30/06/2015 30/06/2014

Terrenys 13.793 13.793

Construccions 193.201 187.378

Total 206.994 201.171
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 30 de juny de 2014:

 Les inversions immobiliàries del Club 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 de l’exercici present reculli cap ingrés derivat d’aquests  
 terrenys.

 Can Rigalt

 El Club va adquirir a través de compravenda el 4 de juliol de 1997 quatre terrenys situats al terme municipal de l’Hospitalet de  
 Llobregat, amb una superfície aproximada de 30.783, 23.676, 3.578 i 2.533 metres quadrats, respectivament. Les dues primeres fin 
 ques estan adscrites a la “Modificació del PGM Sector de Can Rigalt Àmbit Municipal al nord de l’Avinguda Collblanc al barri  
 Pubilla Casas”. 

 A l’exercici finalitzat el 30 de juny de 2005 el Club va vendre una quota indivisa corresponent al 76% del terreny de 23.676 metres  
 quadrats a Inmobiliaria Mar, S.A. (Grupo La Llave de Oro), que representava aproximadament el 30% del total de metres quadrats  
 edificables de què disposava el Club entre les quatre finques. El contracte estableix que el Club haurà d’assumir totes les despeses 
 d’urbanització derivades del procediment urbanístic. El Club té registrada una provisió corresponent a l’estimació de les despeses 
 d’urbanització esmentades (Nota 12.1). El preu total de venda definitiu i de caràcter fix va ser de 35.352 milers d’euros. A 30 de juny 
 de 2015 i a 2014 no existeix cap import pendent de cobrament.  

 Addicionalment, el contracte de compravenda estableix:

 a) la possibilitat que s’hagués de fer alguna regularització que comportés la venda de metres addicionals per part del Futbol Club  
 Barcelona valorats a un preu similar al fixat en aquesta operació, en funció de l’edificabilitat definitiva establerta pel projecte de  
 “Modificació del PGM Sector de Can Rigalt Àmbit Municipal al nord de l’Avinguda Collblanc al barri Pubilla Casas” i, 

 b) dur a terme tots els actes que siguin necessaris per possibilitar la redacció i la posterior aprovació del projecte de reparcel·lació.

 El 13 de desembre de 2007 va ser aprovat definitivament el Pla de Millora Urbana (PEMU) per part de la Generalitat de Catalunya, 
 i el 18 de juny de 2009 es va constituir la Junta de Compensació, que s’ha d’encarregar de gestionar el projecte. A data actual es  
 troba en fase d’elaboració el projecte de reparcel·lació esmentat.  

 El contracte no va preveure una data límit per a l’obtenció de l’edificabilitat futura, motiu pel qual el 10 de desembre de 2012 el  
 comprador va instar un procediment arbitral sol·licitant que es fixés la data màxima. El procediment arbitral va finalitzar  
 mitjançant laude de 30 d’abril de 2013, que va fixar el 30 de juliol de 2014 com a data màxima en què les parts havien de donar  
 compliment a totes les obligacions pendents.

 En data 30 de juliol de 2014, tal com es preveia als comptes anuals anteriors, no s’havien pogut completar totes les actuacions  
 necessàries per a l’obtenció de l’edificabilitat esperada (redacció del projecte de reparcel·lació, aprovació del projecte per  
 l’Ajuntament de l’Hospitalet, execució d’obres d’urbanització i trasllat de la Central Tècnica Elèctrica), ja que l’execució final de les  
 actuacions esmentades no depèn del Club, sinó de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, les entitats propietàries de la Central  
 Elèctrica i la Junta de Compensació del Sector Can Rigalt, en la qual el Club té una participació minoritària. No obstant això, el  
 Club preveu que per part dels organismes i les entitats corresponents es portaran a terme les actuacions pendents, que  
 comportaran l’obtenció de l’edificabilitat prevista al contracte de compravenda.

Milers d’Euros

Saldos a 30/06/2013 Entrades i deterioraments Saldos a 30/06/2014

Cost:

Terrenys L’Hospitalet de Llobregat (Can Rigalt) 975 - 975

Terrenys Viladecans 18.744 - 18.744

Altres terrenys 682 - 682

Total cost 20.401 - 20.401

Deteriorament:

Terrenys Viladecans (14.545) - (14.545)

Total deteriorament (14.545) - (14.545)

Total net 5.856 - 5.856
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 Al mes de novembre passat, basant-se en el laude arbitral de 30 d’abril de 2013, Inmobiliaria Mar, S.L. va instar una nova demanda  
 arbitral, sol·licitant el compliment del contracte o, en el seu cas, la resolució d’aquest amb restitució de les prestacions respectives. 
 El passat dia 18 de juny es va celebrar a les oficines del Tribunal Arbitral de Barcelona l’acte d’inici de l’arbitratge, en el qual se’n  
 van pactar les regles i el calendari d’actuacions. Està previst que s’emeti laude durant el mes de gener de 2016. 

 La Comissió Gestora i els assessors legals del Club consideren que aquesta segona demanda arbitral no hauria de prosperar,  
 atès que:

  a) el termini fixat pel laude no té caràcter essencial i, per tant, l’obtenció del reaprofitament amb posterioritat a 30 de juliol 
   de 2014 no hauria d’afectar la validesa de la compravenda ni el seu compliment.  

  b) les úniques obligacions establertes al contracte de compravenda que té el Club són dues: dur a terme els actes que siguin  
   necessaris per possibilitar la redacció i la posterior aprovació del projecte de reparcel·lació i assumir els costos que per la  
   finca es derivin de l’execució del planejament fins a l’adjudicació de les futures finques de resultat.

  c) les obligacions que ha de dur a terme el Club establertes al laude són condicions consistents en esdeveniments futurs, el 
   compliment dels quals no depèn únicament de la voluntat del Club.

 Per les raons explicades anteriorment, i entre altres arguments jurídics, la Comissió Gestora i els assessors legals del Club estimen  
 que la probabilitat que es resolgui el contracte i es condemni el Club a la restitució del preu de la compravenda (o d’un preu  
 menor  ajustat al valor de mercat actual) és molt baixa (no superior al 25% de probabilitat), com també que el resultat final del litigi quedi  
 reduït a una condemna pels danys eventuals i els perjudicis derivats del retard en l’adjudicació de la finca a Inmobiliaria Mar, S.A.,  
 de manera que consideren que no es derivaran minusvàlues ni pèrdues financeres o patrimonials significatives per al Club.

 A 30 de juny de 2015 i 2014, el cost del terreny romanent propietat del Futbol Club Barcelona ascendeix a 975 milers d’euros.

 Viladecans

 La temporada 2007/08 el Club va adquirir uns terrenys al terme municipal de Viladecans (Barcelona), amb una superfície de  
 278.544 metres quadrats i per un import de 18.467 milers d’euros. 

 A tancament de l’exercici 2014/15 el Club ha encarregat una actualització de la taxació dels terrenys a un tercer expert independent, 
 sense que s’hagi posat de manifest la necessitat de registrar un deteriorament addicional o reversió.

9. ARRENDAMENTS

 9.1 Arrendaments operatius en què el Club actua com a arrendador

  En la seva posició d’arrendador, els conceptes més significatius pels quals el Club registra ingressos per arrendaments són  
  el lloguer de les instal·lacions on està ubicada la Botiga i els lloguers puntuals de les diferents instal·lacions de què disposa 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. Al tancament de l’exercici el Club no té con- 
  tractats amb els arrendataris quotes d’arrendament mínimes no cancel·lables significatives.

 9.2 Arrendaments operatius en què el Club actua com a arrendatari

  El Club lloga locals, instal·lacions i equipaments diversos amb l’objectiu de dur a terme activitats relacionades amb la seva  
  activitat normal. Al tancament de l’exercici el Club no té contractades amb els arrendadors quotes d’arrendament mínimes  
  no cancel·lables significatives.

  L’import de les despeses per arrendaments operatius de l’exercici no és significatiu.

 9.3 Arrendaments financers en què el Club actua com a arrendatari

  A 30 de juny de 2015 i 2014 el Club té formalitzats dos contractes d’arrendament financer per import de 317 i 577 milers d’euros, 
  respectivament, sense imports pendents registrats al passiu no corrent a 30 de juny de 2015 (24 milers d’euros a 30 de juny 
  de 2014) i 24 milers d’euros registrats al passiu corrent (208 milers d’euros a 30 de juny de 2014).
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10. ACTIUS FINANCERS

 10.1. Inversions financeres a llarg termini

  El saldo dels comptes de l’epígraf “Inversions financeres a llarg termini” a 30 de juny de 2015 i a 30 de juny de 2014 és el  
  següent:

 Crèdits a entitats esportives:

 L’epígraf “Crèdits a entitats esportives a llarg termini” a 30 de juny de 2015 i 2014 recull principalment els comptes a cobrar  
 d’entitats esportives per traspàs o cessió de jugadors amb el detall següent:

 El detall per venciments de les partides que formen part dels epígrafs de “Crèdits a entitats esportives a llarg termini” a 30 de  
 juny de 2015 és el següent:

 10.2. Empreses del Grup, multigrup i associades

  El detall de l’epígraf a 30 de juny de 2015 i 2014 és el següent:
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Milers d’Euros

30/06/2015 30/06/2014

Instruments de patrimoni 10 10

Crèdits a empreses (Nota 18.2) 827 416

Valor nominal 2.505 1.539

Deteriorament (1.678) (1.123)

Total 837 426

Milers d’Euros

2016/17 2017/18 i següents Total

  Crèdits a entitats esportives a llarg termini 7.721 6.886 14.607

Total 7.721 6.886 14.607

Milers d’Euros

 30/06/2015 30/06/2014

Chelsea Football Club (Francesc Fàbregas) - 16.500

Everton F.C. (Gerard Deulofeu) 3.976 -

Arsenal, F.C. (Alexis Sánchez) 10.631 -

Altres crèdits amb clubs - 92

Total 14.607 16.592

Milers d’Euros

 30/06/2015 30/06/2014

Categories Crèdits a tercers
Altres  

actius financers
Total Crèdits a tercers

Altres  
actius financers

Total

Crèdits a entitats esportives 14.607 - 14.607 16.592 - 16.592

Altres crèdits 625 - 625 - - -

Finances a llarg termini - 1.239 1.239 - 1.323 1.323

Total 15.232 1.239 16.471 16.592 1.323 17.915
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  L’epígraf “Crèdits a empreses” inclou a 30 de juny de 2015 aportacions realitzades a la societat del grup FCBarcelona HK  
  Limited per fer front, principalment, a les despeses fetes en les noves oficines que la societat del Grup ha obert a Hong  
  Kong, així com per fer front a despeses operatives per import de 2.505 milers d’euros. Amb la informació disponible a la data  
  de formulació dels comptes anuals presents, i a causa de les pèrdues incorregudes per la filial esmentada, el Club ha decidit  
  registrar un deteriorament d’aquests crèdits per import de 555 milers d’euros (1.123 milers d’euros a 30 de juny de 2014),  
  registrats a l’epígraf “Deteriorament i resultat per alienació d’instruments financers” del compte de pèrdues i guanys adjunt.
 
  La informació més significativa relacionada amb els instruments de patrimoni corresponents a empreses del Grup,  
  multigrup i associades a 30 de juny de 2015 és la següent:

 10.3. Deutors comercials i altres comptes a cobrar

  El detall de l’epígraf a 30 de juny de 2015 i a 30 de juny de 2014 és el següent:

 

 

% Participació Milers d’Euros (*)

Denominació/
 Domicili/
Activitat

Directa Indirecta Capital 

Resultat
Resta de 

Patrimoni
Total  

Patrimoni

Valor en Llibres

Explotació Net Cost
Deteriorament  

de l’exercici
Deteriorament 

Acumulat

FCBarcelona HK Limited 
(Hong Kong) 100% - 10 (855) (855) (661) (1.506) 10 - -

(*) Xifres no auditades

Milers d’Euros

 30/06/2015 30/06/2014 (*)

Deutors comercials no corrents (Nota 13.3) 20.434 13.715

Entitats esportives, deutores 39.896 32.143

Deutors diversos 46.775 53.228

Personal esportiu (Nota 13.3) 11.904 9.943

Personal no esportiu 29 16

Altres crèdits amb les administracions públiques (Nota 14.1) 1.754 -

Deutors comercials corrents 100.358 95.330

Total 120.792 109.045

(*) Saldos reexpressats d’acord amb l’esmentat a la Nota 2.8.
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 Entitats esportives deutores:

  A 30 de juny de 2015 i 2014, al capítol “Entitats esportives, deutores” es troben registrats comptes a cobrar d’entitats esportives 
  pel traspàs o la cessió de jugadors i altres segons el detall següent:

 
 

 
 Deutors diversos:

  A 30 de juny de 2015 i 2014, el detall del capítol “Deutors diversos” és el següent:

  Les correccions valoratives per deteriorament registrades a 30 de juny de 2015 i 2014 a l’epígraf “Deutors diversos” del  
  balanç adjunt són de 3.903 i 5.404 milers d’euros, respectivament. Al compte de pèrdues i guanys adjunt de l’exercici present  
  s’han registrat ingressos nets per deteriorament per import de 2.152 milers d’euros (648 milers d’euros de despeses netes a  
  l’exercici 2013/14).

Milers d’Euros

 30/06/2015 30/06/2014

Contractes d’exclusiva i patrocinadors 32.494 33.262

Comptes a cobrar per retransmissions televisives i programes esportius 5.084 14.894

Altres 9.197 5.072

Total 46.775 53.228

Milers d’Euros

 30/06/2015 30/06/2014

Comptes per cobrar a la Lliga Nacional de Futbol Professional 879 755

Comptes per cobrar d’entitats esportives pel traspàs o cessió de jugadors i altres:   

Futbol

Everton F.C. (Gerard Deulofeu) 1.952 -

GNK Dinamo Zagreb (Daniel Olmo) 150 -

Villarreal Club de Fútbol, S.A.D. (Dos Santos) 605 -

Arsenal, F.C. (Alexis Sánchez) 15.228 -

Olympiacos F.C. (Alberto Botía) 48 -

Futebol Clube do Porto (Cristian Tello) 783 -

FC Bayern München AG (Thiago Alcantara) - 10.000

Chelsea Football Club (Francesc Fàbregas) 16.500 16.102

Unione Sportiva Sassuolo Calcio (Antonio Sanabria) - 2.500

Bologna Football Club 1909 S.p.A. (Martí Riverola) 631 567

Real Club Celta de Vigo, SAD (Andreu Fontàs) - 605

Real Club Celta de Vigo, SAD (Sergi Gómez) 100 150

Real Club Celta de Vigo, SAD (Rafael Alcántara) - 157

Chelsea Football Club (Josimar Aldair) 450 450

Altres clubs - 101

 36.447 30.632

Altres seccions 60 -

Total comptes per cobrar d’entitats esportives 36.507 30.632

Altres federacions i associacions 2.510 756

Total 39.896 32.143
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 10.4. Altres actius líquids equivalents

  Aquest epígraf del balanç a 30 de juny de 2015 correspon a diverses imposicions amb venciment entre maig de 2016 i juny  
  de 2016 i un tipus d’interès que oscil·la entre el 0,39% i el 0,41% nominal anual. El Club ha classificat aquestes inversions com  
  a altres actius líquids equivalents a causa del fet que no hi ha penalització per cancel·lació anticipada.

 10.5. Informació sobre la naturalesa i el nivell de risc dels instruments financers

  La gestió dels riscos financers del Club està centralitzada en la Direcció Financera, la qual té establerts els mecanismes  
  necessaris per controlar l’exposició a les variacions en els tipus d’interès i els tipus de canvi, així com als riscos de crèdit i  
  liquiditat. A continuació s’indiquen els principals riscos financers que impacten al Club:

  1. Risc de crèdit
 
  Amb caràcter general el Club manté la seva tresoreria i els actius líquids equivalents en entitats financeres d’elevat nivell  
  creditici. El Club 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  
  Club disposa de la tresoreria i altres actius líquids equivalents que mostren el seu balanç, així com també de les línies  
  creditícies i de finançament que es detallen a la Nota 13.

  3. Risc de mercat (inclou tipus d’interès i tipus de canvi)

  Tant la tresoreria com el deute financer del Club 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, el qual és parcialment mitigat mitjançant la contractació d’instruments financers 
  derivats. La Comissió Gestora del Club estima que el risc no tindria un impacte significatiu als presents comptes anuals. 

  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 de 2015. El resultat derivat d’aquesta valoració s’ha imputat a l’epígraf  
  “Diferències de canvi” del compte de pèrdues i guanys.

11. PATRIMONI NET

 A 30 de juny de 2015 el fons social del Club és positiu per import de 52.848 milers d’euros (11.730 milers d’euros a 30 de juny de 2014). 

 11.1. Patrimoni net a efectes de la Llei de l’Esport

  La Llei de l’Esport, de 15 d’octubre de 1990, estableix que els clubs que participin en competicions esportives de caràcter  
  professional 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 hagin obtingut des de l’exercici 1985/86 un saldo patrimonial net positiu poden mantenir l’estructura  
  jurídica actual, condició que es compleix en el cas del Futbol Club Barcelona. En aquest cas, la Llei esmentada preveu que la  
  Junta Directiva haurà de presentar un aval del 15% del pressupost de despeses del Club. 

  En aplicació de la normativa establerta al Reial Decret 1251/1999 de 16 de juliol, la futura Junta Directiva del Club està obligada 
   a la presentació de l’aval esmentat amb efectes a partir de l’1 de juliol de 2015, data d’inici de l’exercici econòmic 2015/2016,  
  per import equivalent al 15% del darrer pressupost de despeses aprovat per l’Assemblea menys els resultats econòmics  
  positius acumulats durant la seva gestió, en cas que fos aplicable.

 11.2. Subvencions
 
  La informació sobre les subvencions rebudes pel Club, les quals formen part del Patrimoni Net, així com els resultats imputables 
  al compte de pèrdues i guanys que procedents d’aquestes, són els següents:
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  A 30 de juny de 2015 i a 30 de juny de 2014 el Club havia complert tots els requisits necessaris per a la percepció de les sub- 
  vencions detallades anteriorment.

12. PROVISIONS I CONTINGÈNCIES

 12.1. Provisions a llarg termini

  El detall de les provisions a llarg termini del balanç a 30 de juny de 2015, així com els principals moviments registrats durant  
  l’exercici, són els següents:
 

  Provisió per a altres responsabilitats:

   El saldo d’aquest epígraf del balanç a 30 de juny de 2015 inclou, bàsicament, els conceptes següents:

   - Els costos d’urbanització exterior i altres costos dels terrenys de Can Rigalt venuts la temporada 2004/05, els quals  
    són a càrrec del Club (Nota 8), s’han estimat en un import de 5.061 milers d’euros (7.385 milers d’euros l’exercici anterior). 
    La variació de l’estimació ha estat registrada a l’epígraf “Ingressos excepcionals” del compte de pèrdues i guanys.

  

                 30 de juny de 2015:

Organisme Àmbit
Milers d’Euros (*)

30/06/2014 Traspàs a Resultats Efecte Fiscal (Nota 14.3) 30/06/2015

Generalitat de Catalunya Públic 129 (6) 2 125

Lliga Nacional de Futbol
Professional (Nota 7) Privat 2.104 (103) 25 2.026

Obres d’art Privat 598 - - 598

Total 2.831 (109) 27 2.749

(*) Imports nets de l’efecte impositiu

                 30 de juny de 2014:

Milers d’Euros (*)

Organisme Àmbit 30/06/2013 Traspàs d’impost 
diferit Traspàs a Resultats Efecte Fiscal (Nota 14.3) 30/06/2014

Generalitat de Catalunya Públic 133 - (6) 2 129

Lliga Nacional de Futbol
Professional (Nota 7) Privat 2.182 - (104) 26 2.104

La Caixa Privat 72 - (96) 24 -

Obres d’art Privat 449 149 - - 598

 Total 2.836 149 (206) 52 2.831

(*) Imports nets de l’efecte impositiu

Provisions a llarg termini
Milers d’Euros (*)

30/06/2014 Dotacions Cancel·lació Traspassos 30/06/2015

Provisió per a impostos (Nota 14.7) 3.135 - (162) 1.600 4.573 

Provisió per a altres responsabilitats 19.123 383 (2.324) (645) 16.537 

Total a llarg termini 22.258 383 (2.486) 955 21.110 
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   - Durant l’exercici finalitzat el 30 de juny de 2015 la Comissió Gestora, d’acord amb els assessors legals del Futbol Club  
    Barcelona, ha considerat mantenir registrada una provisió per import d’11.476 milers d’euros (383 milers d’euros registrats 
    durant l’exercici 2014/15 i la resta registrada en exercicis anteriors) com a millor estimació de les pèrdues patrimonials  
    que es poguessin produir com a conseqüència de les resolucions dels processos judicials actualment en curs.

 12.2. Provisions a curt termini

  El detall de les provisions a curt termini del balanç a 30 de juny de 2015 i 2014, així com els principals moviments registrats  
  durant l’exercici, són els següents:

  Provisió per a altres responsabilitats:

  El saldo d’aquest capítol del balanç de situació a 30 de juny de 2015 inclou, bàsicament, la sanció interposada al Club per  
  part de la Comissió Nacional de la Competència en data 28 de novembre de 2013, per import de 3.600 milers d’euros, i es  
  considera un incompliment dels dispositius primer i setè de la Resolució del Consell de la Comissió Nacional de la Compe- 
  tència de 14 d’abril de 2010. L’import esmentat es va registrar a l’epígraf “Despeses excepcionals” del compte de pèrdues i  
  guanys de l’exercici anual acabat el 30 de juny de 2014. El Club va presentar un recurs contenciós administratiu contra la  
  Resolució de la Comissió Nacional de la Competència de 28 de novembre de 2013 en què se sol·licitava la suspensió cautelar  
  del pagament de la sanció, que ha estat concedida a canvi de la presentació d’un aval. A la data dels comptes anuals  
  presents el recurs està pendent de sentència.

  Al tancament de l’exercici 2009/10 es va dotar una provisió per import de 3.250 milers d’euros corresponent al 25% del  
  compte a cobrar amb Mediaproducción, S.L., associat amb el complement per import de 13 milions d’euros acordat durant  
  l’exercici anterior (vegeu Nota 15.b). Finalment, durant l’exercici present, Mediaproducción, S.L., quatre anys i mig més tard  
  del que estava contractualment estipulat (amb el perjudici financer que això comporta), ha efectuat el pagament dels 13  
  milions d’euros i, per tant, el Club ha revertit la provisió esmentada per import de 3.250 milers d’euros, i s’ha registrat un  
  ingrés a l’epígraf “Reversió del deteriorament de crèdits per operacions comercials” del compte de pèrdues i guanys.

 12.3. Contingències

  A continuació es detallen les contingències del Club a 30 de juny de 2015: 

  - El 5 de desembre de 2013 es va formular una querella en nom i representació de Jordi Casas Guasc per un suposat delicte  
   d’apropiació indeguda en la modalitat de distracció contra Alexandre Rosell Feliu, que va ser admesa a tràmit el 22 de  
   gener de 2014 pel Jutjat Central d’Instrucció número 5 de l’Audiència Nacional de Madrid, mitjançant escrit de Diligències  
   Prèvies 122/2013-PA. En el context del procediment anterior en data 22 de gener de 2014 el Jutjat Central d’Instrucció 
   número 5 de l’Audiència Nacional de Madrid va obrir Diligències Prèvies al Futbol Club Barcelona per un presumpte  
   delicte contra la Hisenda Pública per retencions no practicades de l’Impost de la Renda de No Residents de l’exercici 2013,  
   en relació amb els diferents pagaments relacionats amb el fitxatge del jugador Neymar da Silva Santos Jr. 

   En data 20 de febrer de 2014, el jutjat esmentat va dictar Auto imputant el Futbol Club Barcelona per la seva presumpta  
   participació en uns fets que podrien ser constitutius d’un delicte contra la Hisenda Pública. Entre les diligències es va  
   requerir la designació d’un funcionari del Cos Auxiliar de l’ AEAT perquè, en funcions d’auxili judicial, informés sobre la  
   incidència fiscal de les transaccions econòmiques que derivin dels diversos contractes signats pel Club arran del fitxatge  
   del jugador esmentat, la data de meritament dels impostos, el subjecte tributari, el càlcul de la presumpta quota defrau- 
   dada i, en el seu cas, la proposta de regularització fiscal.  

   Derivat de les divergències que hi pogués haver amb la Hisenda Pública per retencions no practicades de l’Impost de la  
   Renda de No Residents de l’exercici 2013, i amb l’objectiu de donar cobertura a les eventuals interpretacions que es pu- 
   guin fer de tots els contractes firmats amb motiu del fitxatge del jugador esmentat, el Futbol Club Barcelona, de manera  
   cautelar, en data 24 de febrer de 2014 va dur a terme el pagament per autoliquidació complementària de la quantitat de  
   13.551 milers d’euros, i va considerar aquesta quantitat com a més cost d’adquisició del jugador. 

Provisions a curt termini
Milers d’Euros

30/06/2015 30/06/2014

Provisió per a altres responsabilitats 4.010 7.260

Total a llarg termini 4.010 7.260
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   En data 2 de juny de 2014, seguint les diligències ordenades pel Jutjat Central d’Instrucció número 5 de l’Audiència  
   Nacional de Madrid, l’AEAT va emetre un informe amb la seva conclusió sobre les implicacions fiscals de les diverses  
   transaccions econòmiques derivades de la contractació de Neymar da Silva Santos Jr i amb una proposta de regula- 
   rització. La conclusió de l’AEAT és que, com a mínim, no es van realitzar retencions per import de 11.786 milers d’euros. No  
   obstant, davant la falta d’informació de certs pagaments que presumptament s’havien de realitzar segons els contractes  
   esmentats i del detall exacte dels conceptes inclosos en l’autoliquidació complementària feta pel Club, recomanava  
   requerir aquesta informació de manera addicional als efectes de poder concloure en relació amb això. 

   En data 30 de setembre de 2014 el Club va presentar davant del jutge el detall que se li havia requerit de totes les partides  
   que formaven part de la declaració complementària efectuada el 24 de febrer de 2014.

   El 21 d’octubre de 2014 el querellant, Jordi Casas Guasc, va retirar la querella presentada per considerar suficients les  
   explicacions ofertes sobre l’assumpte pel president Sr. Bartomeu a l’Assemblea General Ordinària de l’Entitat celebrada  
   el 18 d’octubre.

   Durant el mes de gener de 2015 actuaris de l’Agència Tributària en funció d’auxili judicial han presentat informes  
   addicionals en els quals es quantifiquen les quantitats no retingudes i suposadament defraudades en 12.024 milers  
   d’euros, i el cost total del fitxatge, en 76.071 milers d’euros.

   Finalment, en data 3 de febrer de 2015, l’endemà de l’emissió de l’informe pel Ministeri Fiscal, l’Audiència Nacional va  
   dictar Auto ampliant la imputació existent contra el Futbol Club Barcelona, i ampliant així mateix el procediment contra  
   el president del Club en aquella data, Josep Maria Bartomeu, en ambdós casos pels pagaments realitzats per l’Entitat  
   durant l’exercici 2014 a N&N Consultoria Empresarial en concepte d’indemnització, i a les societats que van subscriure els  
   contractes de cessió de drets d’imatge respectius i el contracte de representació i gestió (agència). Els assessors fiscals  
   del Club han emès un informe justificant i defensant l’exigibilitat i el meritament de les rendes l’any 2013 del pagament  
   realitzat a N&N Consultoria el gener de 2014, així com el tractament de cànon dels drets d’imatge, criteris sobre els quals  
   s’ha basat l’actuació del Club.

   En data 13 de març, el Jutjat número 5 de l’Audiència Nacional ha dictat Auto de conclusió del període instructori i  
   obertura del període processal intermedi, i ha dirigit el procediment contra el Sr. Bartomeu, el Sr. Rosell i el Futbol Club  
   Barcelona, després de rebutjar les peticions de sobreseïment realitzades. Aquesta decisió va ser recorreguda per totes les  
   defenses i està, a data d’avui, pendent de resolució dels recursos d’apel·lació. 

   L’esmentada interlocutòria d’incoació de període intermedi dóna trasllat (ex. Art. 780 Lecrim.) a les parts actives del  
   procediment a fi de formular un escrit de conclusions provisionals i, així, tant el Ministeri Fiscal com l’Advocacia de l’Estat,  
   en representació de l’Agència Tributària, formulen escrit d’acusació interessada que al Futbol Club Barcelona li siguin  
   imposades tres penes de multa a raó de 4.800, 13.572 i 3.831 milers d’euros.  

   En data 13 de maig de 2015 el Jutjat Central d’Instrucció número 5 dicta Interlocutòria d’obertura de judici oral a resultes  
   dels escrits d’acusació. 

   En la mateixa data, el Jutjat número 5 de l’Audiència Nacional va desestimar qüestió de competència per declinatòria a 
   favor dels Jutjats d’Instrucció de Barcelona, presentades per les defenses. Prèvia presentació de recurs contra l’esmentada 
   resolució de la qüestió declinatòria de competència per part de cadascuna de les defenses, en data 22 de maig la Secció  
   Tercera de la Sala del Penal de l’Audiència Nacional va dictar Auto revocant la resolució del Jutjat número 5, i va resoldre  
   que la instància competent per conèixer aquestes diligències són els Jutjats d’Instrucció de Barcelona. En data 2 de juny  
   de 2015 el Jutjat d’Instrucció número 22 de Barcelona, al qual havia correspost el procediment per ordre de repartiment,  
   va acceptar la inhibitòria de l’Audiència Nacional declarant-se competent per conèixer el litigi.

   La Comissió Gestora i els seus assessors fiscals consideren que l’eventual deute tributari derivat de la interpretació  
   sostinguda pel jutge ha quedat coberta per l’autoliquidació complementària presentada de manera cautelar el 24 de  
   febrer de 2014. 

   Addicionalment, la Comissió Gestora i els assessors legals del Club estimen que de l’actual procediment penal per  
   presumpte delicte fiscal se’n podria derivar una sanció econòmica. Fruit d’aquest risc eventual es va registrar una  
   provisió amb càrrec al compte de pèrdues i guanys de l’exercici finalitzat el 30 de juny de 2014 amb abonament a l’epígraf  
   “Provisions a llarg termini - provisions per a altres responsabilitats” del balanç de situació a 30 de juny de 2014 (vegeu  
   Nota 12.1), i no es considera necessari ampliar la provisió esmentada com a conseqüència del que s’ha dit anteriorment.

  - D’altra banda, durant l’exercici 2015 s’han obert diligències prèvies al Jutjat Central d’Instrucció número 5 de l’Audiència  
   Nacional derivades de la querella formulada per DIS-Esportes y Organizaçao de Eventos LTDA contra el Club i altres  
   membres. La querella es fonamenta en els suposats delictes per simulació contractual amb origen en els contractes  
   signats pel Club en la contractació de Neymar da Silva Santos Jr. La Comissió Gestora i els assessors legals del Club  
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   consideren que el risc derivat d’aquestes diligències prèvies és remot. Per tant, el Club no manté cap provisió registrada  
   al tancament de l’exercici present.

  - En data 2 d’octubre de 2013 la Societat MCM Publicidad, S.L. va interposar una demanda contra el Club, exercitant acció  
   civil de resolució de contracte i reclamació de 99 milions d’euros en concepte de danys i perjudicis per suposat incompli- 
   ment de contracte, per la qual cosa es cedia a MCM Publicidad, S.L. el dret d’explotació comercial –mitjançant inserció  
   de publicitat– de la façana de la Masia, a la Ciutat Esportiva de Sant Joan Despí (Barcelona). En data 8 de gener de 2014  
   el Club va sol·licitar la desestimació de la demanda, perquè va considerar que en cap moment va incomplir el contracte. 
   Els dies 2, 3, 4 i 6 de març de 2015 es va celebrar judici, i el 12 de maig de 2015 es va emetre sentència que desestima  
   íntegrament la demanda d’MCM. El 12 de juny de 2015 es va notificar al Club la interposició per part de la demandant de  
   recurs d’apel·lació davant l’Audiència Provincial, havent presentat el Club el corresponent escrit de contestació a dit  
   recurs. La Comissió Gestora i els assessors legals del Club consideren que el risc que en segona instància es modifiqui la  
   sentència desestimatòria és remot.

  - En data 28 de novembre de 2013 la Comissió Disciplinària de la FIFA va imposar determinades sancions al Club per una  
   presumpta vulneració de determinats preceptes del Reglament FIFA sobre l’Estatut i Transferències de Jugadors. Les  
   sancions consistien en:

   -  Prohibició d’inscriure jugadors, tant en l’àmbit nacional com en l’internacional, durant dos períodes de transferència  
    següents a la notificació de la FIFA.

    - Multa de 450.000 CHF.

    - Reprensió al Club.

   La decisió esmentada va ser inicialment suspesa en data 23 d’abril de 2014, arran de la sol·licitud de mesures cautelars  
   que el Club va incloure en el recurs presentat davant la Comissió d’Apel·lació de la FIFA, si bé, en data 30 de desembre de  
   2014, el Tribunal d’Arbitratge Esportiu va dictar laude desestimant el recurs presentat pel Club anteriorment esmentat i  
   ratificant la sanció interposada per la FIFA.

 12.4. Actius contingents

  En data 28 de juliol de 2011 el Club, seguint el mandat de l’Assemblea de Socis Compromissaris celebrada el 16 d’octubre de  
  2010, va presentar una demanda en la qual s’exercitaven acumuladament dues accions. En primer lloc, l’acció de responsa- 
  bilitat contra determinats membres de l’aleshores anterior Junta Directiva, en reclamació dels resultats negatius que,  
  d’acord amb els comptes anuals aprovats per aquesta assemblea, resultaven del període de gestió del president anterior,  
  des de la temporada 2002/03 fins a la 2009/10, per un import de 47,6 milions d’euros. Aquesta demanda es basava en  
  l’imperatiu legal que la Llei 10/1990 (Ley del Deporte estatal la Llei Estatal de l’Esport) estableix per als clubs esportius  
  professionals (és a dir, aquells clubs no reconvertits en S.A.D.) que la Junta Directiva plantegi a l’Assemblea de Socis, com  
  a òrgan sobirà, la reclamació als membres de la Junta Directiva sortint dels resultats econòmics negatius que afecten el Club  
  i que s’hagin generat durant el seu període de gestió. En segon lloc, a la demanda s’exercitava l’acció directa de l’article 76  
  de la Llei del contracte de l’assegurança contra l’asseguradora per la responsabilitat civil dels exdirectius codemandats. 

  En data 28 d’octubre de 2014 es va dictar sentència desestimant íntegrament la demanda. La sentència resol a favor del  
  Club la majoria de les qüestions jurídiques plantejades a la demanda. En especial, la sentència: (i) declara el caràcter objectiu  
  de la naturalesa jurídica de la responsabilitat dels membres de les juntes directives dels clubs esportius professionals,  
  segons estableix la disposició addicional 7a.4 de la Llei de l’Esport; (ii) estima (i confirma una vegada més) la legitimació  
  de la Junta Directiva entrant per reformular els comptes anuals de l’exercici 2009/2010, amb l’objectiu d’incorporar les  
  excepcions posades de manifest per l’auditor de comptes del Club, i declara la validesa dels ajustos realitzats per l’actual  
  Junta Directiva amb tal finalitat, i (iii) afirma la correcció de tots els arguments jurídics del Club contra l’asseguradora. El  
  pronunciament desestimatori de la demanda del Club i, per tant, absolutori dels exdirectius codemandats, obeeix  
  exclusivament al fet que la sentència exclou tres partides negatives específiques dels resultats econòmics de l’exercici  
  2009/2010, que sumen, en conjunt, pèrdues per import de 52,8 milions d’euros i, per tant, una quantitat superior a l’import  
  reclamat en la demanda per les pèrdues generades durant tot el període de gestió de l’(aleshores) anterior Junta Directiva.

  En data 25 de novembre de 2014, el Club va presentar recurs d’apel·lació contra la sentència esmentada. El 16 i el 17 de  
  desembre de 2014 els exdirectius i l’asseguradora codemandats van presentar les seves oposicions al recurs interposat pel  
  Club; així mateix, els exdirecitus i l’asseguradora codemandats van formular les respectives impugnacions contra la  
  sentència. El recurs d’apel·lació i les impugnacions de la sentència de primera instància van ser repartits a la Secció 19a de  
  l’Audiència Provincial de Barcelona. Actualment està pendent de resolució la sol·licitud d’admissió de prova i de vista i,  
  posteriorment, del recurs d’apel·lació del Club, i de les impugnacions de la sentència formulades pels exdirectius i l’assegu- 
  radora codemandats.
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13. PASSIUS FINANCERS

 El detall dels passius financers a 30 de juny de 2015 i 2014 és el següent:

 13.1. 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 de 2015:

Categories

Milers d’Euros

30/06/2015 30/06/2014

Deutes amb 
entitats de 

crèdit

Deutes amb 
personal 
esportiu

Altres Total
Deutes amb 
entitats de 

crèdit

Deutes amb 
personal 
esportiu

Altres Total

Instruments financers a llarg termini:      

Dèbits i partides a pagar:      

  Deutes a llarg termini 20.658 11.685 31.124 63.467 20.679 8.034 9.260 37.973 

Llarg termini 20.658 11.685 31.124 63.467 20.679 8.034 9.260 37.973 

Instruments financers a curt termini:         

Dèbits i partides a pagar:         

  Deutes a curt termini 31.608 - 9 31.617 51.827 - 9 51.836 

  Creditors comercials i altres comptes a pagar - 96.197 236.390 332.587 - 51.495 157.377 208.872 

Derivats - - 27 27 - - 110 110 

Curt termini 31.608 96.197 236.426 364.231 51.827 51.495 157.496 260.818 

Total instruments financers 52.266 107.882 267.550 427.698 72.506 59.529 166.756 298.791 

Milers d’Euros

 Llarg Termini

  
2016/17

 
2017/18

 
2018/19

2019/20 
i següents

 
Total

Deutes amb entitats de crèdit - Finançament sindicat 20.658 - - - 20.658 

Deutes amb entitats esportives (Nota 13.3) 28.847 - - - 28.847 

Altres passius financers:      

Indemnitzacions per finalització de contracte 5.035 6.396 254 - 11.685 

Altres 274 99 99 1.805 2.277 

Total 54.814 6.495 353 1.805 63.467 
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 30 de juny de 2014:

 
 
 

 Contracte de finançament sindicat: 

  El 14 de juliol de 2010 la Junta Directiva vigent en aquell moment va formalitzar una novació modificativa del préstec  
  sindicat formalitzat en exercicis anteriors, per un import màxim de 155 milions d’euros i amb venciment a 30 de juliol de 
  2015. El crèdit sindicat es divideix en quatre trams:

   - Tram A: amb un límit de 82,5 milions d’euros. Aquest tram s’amortitzarà des del mes de desembre de 2010 fins al mes  
    de juliol de 2015 en un total de deu pagaments. Aquest tram del préstec sindicat es troba totalment disposat a 30 de  
    juny de 2015. 

   - Tram B: línia de fiances per garantir avals per fer front a l’adquisició de jugadors subscrits en el contracte anterior. No  
    existeixen avals garantits dins del préstec sindicat a 30 de juny de 2015 i 2014. 

   - Tram C: línia de crèdit en contragarantia dels avals del Tram B destinats a finançar aquestes obligacions de reembor- 
    sament. S’amortitza a partir del mes de juliol de 2013 fins al mes de juliol de 2015 en un total de cinc pagaments.  
    L’import disposat a 30 de juny de 2015 i 2014 d’aquest tram és de 13.836 milers d’euros.

   - Tram D: préstec revolving amb un límit de 58.604 milers d’euros que ha començat a amortitzar-se al mes de juliol de  
    2013 fins al mes de juliol de 2015 en un total de cinc pagaments. Aquest tram del préstec sindicat es troba totalment  
    disposat a 30 de juny de 2015 i 2014. 

  A 30 de juny de 2015, l’import pendent de pagament corresponent al préstec sindicat ascendeix a 51.527 milers d’euros  
  (20.658 i 30.869 milers d’euros registrats a l’epígraf “Deutes a llarg termini amb entitats de crèdit” i “Deutes a curt termini  
  amb entitats de crèdit” del balanç de situació). 

  En data 28 de juliol de 2014 al Club li va ser concedit un ajornament del pagament de tres quotes del préstec sindicat per  
  un import total de 51.667 milers d’euros, i el primer pagament va passar a ser el 29 de juliol de 2015. En conseqüència, durant  
  l’exercici 2014/15 el Club no ha pagat quotes corresponents al préstec esmentat (31.000 milers d’euros durant l’exercici  
  2013/14), tal com s’estableix al calendari de pagaments. Aquest ajornament va ser sol·licitat a causa dels compromisos de  
  pagament derivats, principalment, de la inversió extraordinària en fitxatges del primer equip de futbol.

  El Club està obligat al compliment de determinats paràmetres financers derivats dels seus comptes anuals, tal com  
  estableixen les definicions establertes en el contracte de finançament sindicat i el compliment de determinades condicions.  
  A 30 de juny de 2015 i 2014, sobre la base de la informació disponible i a la interpretació de les definicions establertes en  
  el contracte, els càlculs del Club reflecteixen que s’acompleixen els paràmetres financers i les condicions esmentats al  
  tancament d’aquest exercici.

Milers d’Euros

 Llarg Termini

 
2015/16 2016/17  2017/18 2018/19 

i següents  Total

Deutes amb entitats de crèdit:      

  Contracte finançament sindicat 20.655 - - - 20.655

  Creditors per arrendament financer 24 - - - 24

Deutes amb entitats esportives (Nota 13.3) 7.141 - - - 7.141

Altres passius financers:

  Indemnitzacions per finalització de contracte 2.823 279 4.909 23 8.034

  Altres 99 99 99 1.822 2.119

Total 30.742 378 5.008 1.845 37.973
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 13.2. Deutes a curt termini 

  El detall dels comptes de l’epígraf “Deutes a curt termini” a 30 de juny de 2015 i a 30 de juny de 2014 és el següent:

 
  Deutes amb entitats de crèdit:

  El detall de l’epígraf de “Deutes amb entitats de crèdit” a 30 de juny de 2015 i 2014 és el següent:

 
  Pòlisses de crèdit:

  El Club té concedides pòlisses de crèdit registrades en el balanç a 30 de juny de 2015 i 2014 amb els límits següents: 

  En data 8 i 9 de juny de 2015, el Club ha renovat dues de les seves pòlisses. Aquestes tenen actualment un venciment al  
  juny de 2016, al juliol de 2016 i al juliol de 2017 i estan referenciades a l’euríbor més un diferencial de mercat. Les pòlisses  
  inclouen determinades clàusules de venciment anticipat que el Club considera que no s’incompleixen a 30 de juny de 2015  
  i que no preveu que es produeixin durant la vigència d’aquestes.

  En virtut d’una de les pòlisses subscrites, i en garantia de les obligacions del Club derivades del contracte de crèdit, els  
  Drets de Crèdit que es deriven del contracte de patrocini subscrit entre el Club i Nike European Operations Netherlands B.V. 
  queden pignorats.

Milers d’Euros

 30/06/2015 30/06/2014

Deutes amb entitats de crèdit 31.584 51.619

Derivats 27 110

Creditors per arrendament financer 24 208

Altres passius financers:

  Dipòsits rebuts a curt termini 9 9

Total 31.644 51.946

Milers d’Euros

30/06/2015 30/06/2014

Valor nominal Cost amortitzat Valor nominal Cost amortitzat

Contracte finançament sindicat (Nota 13.1) 31.000 30.869 31.000 30.809

Altres préstecs - - 47 47

Pòlisses de crèdit - - 19.958 19.958

Interessos pendents de pagament 715 715 805 805

Total 31.715 31.584 51.810 51.619

Milers d’Euros

Límit Import no
disposat

30 de juny de 2015 55.000 55.000

30 de juny de 2014 40.000 20.042
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  Interessos pendents de pagament:

  L’import registrat al tancament d’aquest exercici correspon, bàsicament, als interessos meritats per import de 715 milers  
  d’euros (805 milers d’euros a l’exercici anterior) del finançament sindicat del Club, els quals es trobaven pendents de  
  pagament a tancament de l’exercici present.

  Derivats:

  El Club va contractar diversos derivats de tipus d’interès per cobrir parcialment els riscos derivats de l’efecte que les  
  fluctuacions en l’euríbor pogués tenir en les despeses financeres associades amb el crèdit sindicat. 

  Els instruments financers derivats sobre el tipus d’interès contractats pel Club i vigents a 30 de juny de 2015 i 2014, que no  
  s’han considerat com a cobertures comptables, corresponen a nou contractes de swap de tipus d’interès de tipologia  
  variable a fixa, tots amb venciment el 29 de juliol de 2015. L’import total inicial contractat va ascendir a 72.167 milers d’euros.  
  El principal actualment contractat és de 6.354 milers d’euros, i la valoració a 30 de juny de 2015, negativa per import de 27  
  milers d’euros (110 milers d’euros negatius a 30 de juny de 2014). 

 13.3. Creditors comercials i altres comptes a pagar

  El detall dels comptes inclosos a l’epígraf és el següent:

  Deutes amb entitats esportives:

  El detall dels deutes amb entitats esportives, els quals s’han generat principalment per l’adquisició de drets federatius de  
  jugadors, és el següent:

  30 de juny de 2015:

Milers d’Euros

 30/06/2015 30/06/2014

Proveïdors 75.139 54.650

Creditors diversos 5.853 5.110

Creditors, empreses vinculades (Nota 18.2) 2.463 2.151

Deutes amb entitats esportives 73.184 37.704

Personal esportiu 96.197 51.495

Personal no esportiu 2.086 4.231

Altres deutes amb les administracions públiques (Nota 14.1) 77.665 53.531

Total 332.587 208.872

Milers d’Euros

Curt termini Llarg termini (Nota 13.1)

Cost nominal Cost amortitzat Cost nominal Cost amortitzat

Clubs de futbol:     

   The Arsenal FC PLC.  (Cèsc Fabregas i Thomas Vermaelen) 4.569 4.487 2.008 2.004

   Sevilla Club de Futbol, SAD (Ivan Rakitic, Aleix Vidal i Denis Suárez) 21.621 21.562 5.333 5.333

   Liverpool, F.C. (Luis Suarez) 36.292 35.627 18.246 18.212

   Valencia, C.F. (Jérémy Mathieu) 5.000 4.990 - -

   Real Sociedad de Fútbol, S.A.D. (Claudio Bravo) 5.000 4.905 2.500 2.500

   FC Groningen (Luis Suarez) 163 163 82 82

   Club Nacional de Footbal (Luis Suarez) 800 800 400 400

   AFC Ajax NV (Luis Suarez i Thomas Vermaelen) 632 632 316 316

   RKC Waalwijk (Thomas Vermaelen) 18 18 - -

Total deutes amb entitats esportives 74.095 73.184 28.885 28.847
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  30 de juny de 2014:

  Personal:

  A principis del mes de juliol de 2015 s’ha procedit al pagament parcial de les remuneracions pendents de pagament del  
  personal esportiu. Resta pendent de pagament la resta de l’import, que el Club pagarà durant el mes de juliol.

  El detall dels saldos a curt i llarg termini amb el personal esportiu és el següent:

  Els saldos deutors a llarg i a curt termini inclouen, principalment, les primes de fitxatge liquidades als jugadors pels imports  
  pendents de meritar per un import de 20.434 i d’11.614 milers d’euros, respectivament (13.715 i 9.898 milers d’euros a 30 de  
  juny de 2014, respectivament). Les altes de l’exercici han estat per import de 18.094 milers d’euros. Addicionalment, han  
  estat traspassats als epígrafs “Despeses de personal” i “Serveis exteriors” els imports meritats per l’esmentat concepte per  
  imports de 8.401 i 1.258 milers d’euros, respectivament.

Milers d’Euros

Curt termini Llarg termini (Nota 13.1)

Cost nominal Cost amortitzat Cost nominal Cost amortitzat

Clubs de futbol:

   AS Roma (Bojan) 500 500 - -

   Udinese Calcio S.p.A. (Alexis Sánchez) 2.500 2.500 - -

   The Arsenal FC PLC.  (Cesc Fàbregas i Alex Song) 9.793 9.780 - -

   Sevilla Club de Futbol, SAD (Ivan Rakitic) 10.800 10.574 7.200 7.141

   Borussia Dortmund (Ter Stegen) 12.000 12.000 - -

   Dinamo Zagreb (Alen Halilovic) 2.200 2.200 - -

Total clubs de futbol 37.793 37.554 7.200 7.141

Altres entitats esportives:

  Altres 150 150 - -

Total altres entitats esportives 150 150 - -

Total deutes amb entitats esportives 37.943 37.704 7.200 7.141

Milers d’Euros 

 30/06/2015 30/06/2014

 Saldos deutors (Nota 10.3) Saldos creditors Saldos deutors (Nota 10.3) (*) Saldos creditors

Llarg termini

Jugadors del primer equip 19.637 10.260 13.478 6.694 

Jugadors d’altres seccions 797 1.325 237 1.256 

Resta de personal esportiu - 100 - 84 

Total llarg termini 20.434 11.685 13.715 8.034 

Curt termini     

Jugadors del primer equip 11.441 94.631 9.691 46.231 

Jugadors d’altres seccions 463 1.566 252 4.961 

Resta de personal esportiu - - - 303 

Total curt termini 11.904 96.197 9.943 51.495 

Total 32.338 107.882 23.658 59.529 

   (*) Saldos reexpressats d’acord amb l’esmentat a la Nota 2.8.
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  El detall per venciments de les partides esmentades anteriorment corresponents a l’exercici 2014/15 és el següent:  

 13.4. Informació sobre els ajornaments de pagament efectuats a proveïdors. Disposició addicional tercera. Deure  
  d’informació de la Llei 15/2010, de 5 de juliol
 
  A continuació es detalla la informació requerida per la disposició addicional tercera de la Llei 15/2010, de 5 de juliol: 

  Les dades incloses al quadre anterior sobre pagaments a proveïdors fan referència a aquells que per la seva naturalesa  
  són creditors comercials per deutes amb subministradors de béns i serveis, de manera que inclouen les dades relatives a la  
  partida “Proveïdors” del passiu corrent del balanç.

  L’epígraf “Creditors Diversos” no inclou deutes amb subministradors de béns i serveis ni factures amb tercers. Per tant, no  
  s’ha tingut en compte pel càlcul del saldo pendent de pagament amb ajornament superior al termini legal de pagament.
 
  El termini mitjà ponderat excedit (TMPE) de pagaments s’ha calculat com el quocient format, al numerador, pel sumatori  
  dels productes de cadascun dels pagaments a proveïdors realitzats en l’exercici amb un ajornament superior al termini legal  
  de pagament respectiu i el nombre de dies d’ajornament excedit del termini respectiu, i al denominador, per l’import total  
  de pagaments realitzats en l’exercici amb un ajornament superior al termini legal de pagament. 

  En data 26 de juliol de 2013 va entrar en vigor la Llei 11/2013 de mesures de suport a l’emprenedor, d’estímul al creixement  
  i de la creació d’ocupació, que modifica la Llei de morositat (Llei 3/2004, de 29 de desembre). Aquesta modificació estableix  
  que el període màxim de pagament a proveïdors, a partir del 29 de juliol de 2013, serà de 30 dies, excepte que existeixi un  
  contracte entre les parts que ho elevi com a màxim a 60 dies.

  Els saldos amb entitats esportives i amb proveïdors d’immobilitzat es liquiden segons els acords entre les parts, i es pot  
  superar el termini de 60 dies.

14. ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES I SITUACIÓ FISCAL

 14.1. Saldos corrents amb les administracions públiques 

  La composició dels saldos corrents amb les administracions públiques a 30 de juny de 2015 i a 30 de juny de 2014 és la  
  següent:

  Saldos deutors:

Milers d’Euros

2016/17 2017/18 2018/19 Total

Deutors a llarg termini 10.720 6.239 3.475 20.434

Total 10.720 6.239 3.475 20.434

Milers d’Euros

30/06/15 30/06/14

 Import % Import %

Pagaments dins del termini màxim legal 93.618 69% 108.829 61%

Resta de pagaments 41.227 31% 68.819 39%

Total pagaments de l’exercici 134.845 100% 177.648 100%

TMP pagaments fora del termini màxim legal (dies) – entre l’1 de juliol i el 30 de juny 82 - 86 -

TMPE (dies) de pagaments entre l’1 de juliol i el 30 de juny 22 - 26 -

Ajornaments que a la data de tancament excedeixen el termini màxim legal 4.427 - 8.146 -

TMP (Termini Mitjà Ponderat); TMPE (Termini Mitjà Ponderat Excedit)

Milers d’Euros

 30/06/2015 30/06/2014

Hisenda Pública deutora per l’IVA 1.754 -

Total 1.754 -
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  Saldos creditors:

 14.2. Conciliació entre el resultat comptable i base imposable fiscal 

  La conciliació entre el resultat comptable i la base imposable de l’Impost sobre Societats és la següent:

  30 de juny de 2015: 
 
 
 
 

  30 de juny de 2014: 

Milers d’Euros

 30/06/2015 30/06/2014

Hisenda Pública creditora per l’IRPF corrent 74.482 47.278

Hisenda Pública creditora per IVA corrent - 182

Organismes de la Seguretat Social creditors 874 800

Hisenda Pública creditora per Impost sobre Societats 1.957 2.796

Hisenda Pública creditora per altres conceptes 352 2.475

Total 77.665 53.531

Milers d’Euros

 Augments Disminucions Total

Resultat comptable abans d’impostos:   18.078

   Multes, sancions, donatius i liberalitats 1.716 - 1.716

   Indemnitzacions 13.229 - 13.229

   Altres 196 - 196

Diferències temporals:    

  Amb origen a l’exercici present -    

    Provisió de riscos i despeses 22.626 (13.459) 9.166

    Operacions a termini - (12.147) (12.147)

   Altres 382 - 382

    Amortització fiscalment no deduïble 23.375 (3.311) 20.064

Compensació de bases imposables negatives - (12.671) (12.671)

Base imposable fiscal 61.525 (41.589) 38.014

Milers d’Euros

Augments Disminucions Total

Resultat comptable abans d’impostos 54.812

   Multes, sancions, donatius i liberalitats 10.191 - 10.191

   Altres 1.906 - 1.906

Diferències temporals:

  Amb origen a l’exercici present -

    Provisió de riscos i despeses 7.741 (8.923) (1.182)

    Deteriorament d’immobilitzat   

      Intangible 2.388 (12.812) (10.424)

    Indemnitzacions final de carrera 5.402 (40) 5.362

    Amortització fiscalment no deduïble 18.699 - 18.699

Compensació de bases imposables negatives - (19.844) (19.844)

Base imposable fiscal 46.327 (41.619) 59.520

Milers d’Euros

30/06/15 30/06/14

 Import % Import %

Pagaments dins del termini màxim legal 93.618 69% 108.829 61%

Resta de pagaments 41.227 31% 68.819 39%

Total pagaments de l’exercici 134.845 100% 177.648 100%

TMP pagaments fora del termini màxim legal (dies) – entre l’1 de juliol i el 30 de juny 82 - 86 -

TMPE (dies) de pagaments entre l’1 de juliol i el 30 de juny 22 - 26 -

Ajornaments que a la data de tancament excedeixen el termini màxim legal 4.427 - 8.146 -

TMP (Termini Mitjà Ponderat); TMPE (Termini Mitjà Ponderat Excedit)
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 14.3. Impostos reconeguts en el patrimoni net

  El detall dels impostos reconeguts directament en el patrimoni és el següent:

  30 de juny de 2015:

 
 

 
  30 de juny de 2014:

 14.4. Conciliació entre el resultat comptable i la despesa per impost sobre societats

  La conciliació entre el resultat comptable i la despesa per Impost sobre Societats és la següent:

 

 

 Milers d’Euros

 30/06/2015 30/06/2014

Resultat comptable abans d’impostos  18.078 54.812

Diferències permanents 15.141 12.097

Total base 33.219 66.909

Tipus impositiu 25% 25%

Quota 8.305 16.727

Deduccions (2.209) (3.483)

Activació de crèdit fiscal (3.168) -

Regularització de deduccions activades - 450

Total despesa / (ingrés) per impost reconegut en el 
compte de pèrdues i guanys  2.928 13.694

Milers d’Euros

Augments Disminucions Total

Per impost diferit:

Amb origen a l’exercici-

  Subvencions (Nota 11.2) 27 - 27

Total impost reconegut directament en el patrimoni a l’exercici 27 - 27

Milers d’Euros

Augments Disminucions Total

Per impost diferit:

Amb origen a l’exercici-

  Subvencions (Nota 11.2) 52 - 52

Total impost reconegut directament en el patrimoni a l’exercici 52 - 52
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 14.5. Desglossament de la despesa per impost sobre societats 

  El desglossament de la despesa per Impost sobre Societats és el següent:

 14.6. Actius i passius per impost diferit registrats i no registrats

  El detall dels saldos d’aquests comptes al tancament de l’exercici 2014/15 i de l’exercici 2013/14 és el següent:

  30 de juny de 2015:

  30 de juny de 2014:

  Els actius per impost diferit indicats anteriorment han estat registrats en el balanç per considerar la Comissió Gestora del  
  Club que, d’acord amb la millor estimació sobre els resultats futurs del Club, que inclou determinades actuacions de  
  planificació fiscal, és probable que aquests actius siguin recuperats.
 
  A 30 de juny de 2015 i 2014, el venciment de les bases imposables negatives registrades i no registrades al balanç adjunt és el següent: 

  30 de juny de 2015:

 
Descripció

Milers d’Euros

Actius per impost diferit Passius per impost diferit

Import Efecte impositiu Import Efecte impositiu

Crèdits per pèrdues a compensar 41.999 10.500 - -

Subvencions - - 2.976 744

Diferències temporànies 39.952 9.988 - -

 81.951 20.488 2.976 744

 
Descripció

Milers d’Euros

Actius per impost diferit Passius per impost diferit

Import Efecte impositiu Import Efecte impositiu

Crèdits per pèrdues a compensar 41.999 10.500 - -

Subvencions - - 2.868 717 

Diferències temporànies 69.564 17.391 12.147 3.037 

 111.563 27.891 15.015 3.754 

Milers d’Euros

 30/06/2015 30/06/2014

Impost corrent   

  Per operacions continuades 4.127 16.359

Impost diferit:   

  Per operacions continuades (1.199) (3.115)

  Per deduccions no recuperables - 450

Total despesa per impost 2.928 13.694

Milers d’Euros

Exercici Pendent de compensar Crèdit fiscal activat Crèdit fiscal no activat

2009/2010 49.975 10.500 1.996 

2010/2011 4.667 - 1.166 

Total 54.642 10.500 3.162 



222 ECONÒMICA

  30 de juny de 2014:

  A l’estimació provisional de l’impost de l’exercici 2014/15 s’han compensat bases imposables negatives fins al límit del 25%  
  de la base imposable prèvia agregada, és a dir, per import de 12.671 milers d’euros. El límit del 25% es va introduir pel Reial  
  decret - Llei 12/2012, de 30 de març, de mesures tributàries i administratives dirigides a la reducció del dèficit públic.  
  Tanmateix, amb efectes per als períodes impositius que s’iniciïn a partir de l’1 de gener de 2015, ha estat aprovada per la Llei  
  27/2014, de 27 de novembre, la desaparició del límit temporal en el termini de compensació de bases imposables negatives.

  Addicionalment, el Club ha activat bases imposables negatives no activades en exercicis anteriors per import de 12.672  
  milers d’euros de base (3.168 milers d’euros de quota).

  A 30 de juny de 2015, queden 54.642 milers d’euros de bases imposables negatives pendents de compensar que podran ser  
  compensades en els exercicis següents. 
 
 14.7. Exercicis pendents de comprovació i actuacions inspectores

  En data 17 de desembre de 2013 el Club va rebre notificació per part de l’Agència Tributària de l’inici d’actuacions de com 
  provació i inspecció parcials relatives als impostos i períodes següents: 

   a) Impost sobre Societats dels exercicis 2008/09, 2009/10, 2010/11 i 2011/12.

   b) Impost sobre el Valor Afegit del període comprès entre el desembre de 2009 i el juny de 2012.

  Les actuacions inspectores tenen caràcter parcial d’acord amb el disposat a l’article 148 de la Llei General Tributària i a  
  l’article 178 del Reglament General de les Actuacions Tributàries, i es limiten a la comprovació de les contingències i els  
  ajustos procedents derivats d’actuacions inspectores anteriors que van finalitzar amb la incoació d’actes el 21 de setembre  
  de 2012 i referits a l’aplicació als períodes actuals de les bases imposables negatives resultants de les actuacions anteriors,  
  així com la comprovació de les operacions realitzades amb determinades empreses.

  La Comissió Gestora del Club, conjuntament amb els assessors fiscals del Club, consideren que la provisió registrada a 30 de juny 
  de 2015 és suficient per fer front als passius que es puguin derivar de les actuacions inspectores actuals (Vegeu Nota 12.1).

  Segons estableix la legislació vigent, els impostos no poden considerar-se definitivament liquidats fins que les declaracions  
  presentades hagin estat inspeccionades per les autoritats fiscals o fins que hagi vençut el termini de prescripció de quatre 
  anys. Al tancament de l’exercici present el Club té oberts a inspecció els impostos i períodes següents: 

   a) Impost sobre Societats dels exercicis 2009/10 a 2014/15.

   b) Impost sobre el Valor Afegit del període comprès entre el desembre de 2010 i el juny de 2015.

   c) 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 de 2011 i el juny de 2015.

   d) Impost sobre Activitats Econòmiques i Impost sobre els Béns Immobles del període comprès entre el gener de 2012 i  
    el juny de 2015.

  La Comissió Gestora del Club considera que s’han practicat adequadament les liquidacions dels impostos esmentats, així  
  que, en el cas que sorgissin discrepàncies en la interpretació normativa vigent pel tractament fiscal atorgat a les operacions, 
  els eventuals passius resultants, en cas de materialitzar-se, no afectarien de manera significativa els presents comptes  
  anuals adjunts. 
 

 Milers d’Euros

Exercici Pendent de compensar Crèdit fiscal activat Crèdit fiscal no activat Venciment

2009/2010 62.573 10.500 5.144 2028

2010/2011 4.667 - 1.166 2029

Total 67.240 10.500 6.310 
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15. PERIODIFICACIONS I CONTRACTES PLURIANUALS

  El detall dels epígrafs de “Periodificacions a llarg termini” i “Periodificacions a curt termini” a 30 de juny de 2015 i 2014 és el  
  següent: 
 
 
 

  Contractes plurianuals:

  El Club ha atorgat diferents contractes d’exclusivitat fins a la temporada 2019/2020 que s’estima que suposaran uns ingressos 
  futurs per al Club d’aproximadament 550.068 milers d’euros a 30 de juny de 2015 (667.288 milers d’euros a 30 de juny de  
  2014). Els ingressos meritats en l’exercici corresponents a aquests contractes s’inclouen en el capítol d’“Import net de la xifra  
  de negoci” del compte de pèrdues i guanys adjunt. Els imports cobrats i no meritats es registren dins de les partides del  
  passiu del balanç adjunt “Periodificacions” a llarg o a 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:

  La comercialització dels serveis dels quals és titular el Club ha continuat sent progressivament instrumentada, en línia amb  
  anys anteriors, mitjançant contractes específics de durada plurianual. 

  Els principals contractes de patrocini signats durant l’exercici anual acabat el 30 de juny de 2015 corresponen a l’acord signat 
  amb Telefónica, S.A. comentat a l’apartat “Altres patrocinis” i a l’acord signat amb Beko per a un total de quatre temporades. El  
  Club ha registrat un ingrés relacionat amb ambdós contractes de 13,4 i 7,5 milions d’euros, respectivament.

  Addicionalment, a continuació es detallen els béns o drets subjectes a comercialització més significatius i el període per al  
  qual s’han formalitzat els contractes.

  a) Patrocini de material esportiu

  Contracte de 25 d’octubre de 2006 amb Nike Europe Operations Netherlands, BV, a través del qual el Club nomena Nike  
  patrocinador tècnic exclusiu i subministrador dels productes orientats a la pràctica esportiva. Així mateix, el Club nomena 
  Nike com a llicenciatari exclusiu i no exclusiu per vendre productes de patrocini que incorporen drets de propietat. El con 
  tracte va entrar en vigor l’1 de juliol de 2008 i té una durada inicial de cinc anys, si bé s’estableix una possible pròrroga de  
  cinc anys addicionals que va ser aprovada per l’Assemblea General de Socis de 29 d’agost de 2007. En data 1 de gener de  
  2011 el Club i Nike van formalitzar una addenda a l’acord de patrocini per mitjà de la qual es prorrogava la duració del 
  contracte fins al 30 de juny de 2018. L’import mínim garantit per temporada ascendeix a 30 milions d’euros, que s’actualitzen 
  amb l’increment de l’IPC. L’import corresponent a la temporada 2014/15 és de 33,1 milions d’euros.

Milers d’Euros

 30/06/2015 30/06/2014

2014/2015 - 282.967

2015/2016 314.198 -

2016/2017 122.338 149.055

2017/2018 91.662 110.202

2018/2019 i següents 5.770 125.064

 533.968 667.288

Milers d’Euros

30/06/2015 30/06/2014

Actiu Passiu Actiu Passiu

Curt termini Curt termini Llarg termini Curt termini Curt termini Llarg termini

Contractes plurianuals - 65.419 13.300 - 98.749 -

Abonaments i carnets de socis - 8.664 - - 9.239 -

Altres periodificacions 1.215 2.266 410 731 2.700 485 

 1.215 76.349 13.710 731 110.688 485 
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  Durant la temporada 2014/15 el Club ha registrat un ingrés addicional de 6,6 milions d’euros com a conseqüència dels  
  resultats esportius.

  b) Retransmissions televisives

  En data 9 de juny de 2010 el Futbol Club Barcelona va signar un contracte per a les temporades 2010/11 a 2013/14 amb Media  
  producción, S.L., que ja explotava les retransmissions televisives d’àmbit nacional des de la temporada 2008/09, segons  
  el que es trobava establert al contracte anterior, de 5 de maig de 2006. El contracte va millorar les contraprestacions econò- 
  miques de l’anterior i ampliava una temporada el període de relació contractual. També englobava altres serveis audiovi- 
  suals abans estructurats en contractes diferents, com eren la publicitat estàtica, els serveis tècnics, la comercialització  
  internacional de Barça TV, l’explotació de partits mitjançant la web i la comunicació pública de partits de Gol TV a través  
  de Barça TV. 

  D’altra banda, en concepte de prima de contracte o prima de signatura, a fons perdut i no recuperable, Mediaproducción,  
  S.L. va fer efectiu al Club en el moment de la signatura del contracte de 5 de maig de 2006 un import de 20 milions d’euros  
  més el seu  IVA corresponent, el qual el Club va enregistrar com a “Periodificacions a llarg termini” del passiu no corrent del  
  balanç adjunt, i l’ha anat traspassant al compte de pèrdues i guanys en funció de la duració inicial del contracte. L’ingrés  
  registrat en el present exercici és de 3 milions d’euros.

  En data 9 de juny de 2010 el Club i Mediaproducción, S.L. van acordar, per a la temporada 2009/10, una remuneració en  
  concepte de complement de 13.000 milers d’euros, que van ser registrats a l’epígraf “Import Net de la Xifra de Negocis” del  
  compte de pèrdues i guanys de l’exercici 2009/10, que ha estat cobrat el 23 de març de 2015. Per tant, el pagament s’ha  
  efectuat quatre anys i mig més tard del que estava contractualment estipulat, amb el perjudici financer que aquest retard  
  comporta.

  Finalment, en data 16 de febrer de 2015 el Club i Telefónica de Contenidos, S.A. han signat un contracte per a la cessió dels  
  drets televisius per a la temporada 2015/16 i un altre per a la gestió, la producció i l’explotació del Canal Barça per valor de  
  140 i 15,6 milions d’euros, respectivament.

  Seguint les condicions establertes en aquest contracte, el Club ha registrat a l’epígraf “Periodificacions a curt termini” del  
  passiu corrent del balanç un import de 45.500 milers d’euros.

  c) Patrocinador oficial

  El 13 de desembre de 2010 el Club va formalitzar dos contractes amb Qatar Sports Investments (QSI), mitjançant els quals  
  el Club cedeix a QSI, entre d’altres, el dret de patrocini i explotació en l’àmbit mundial de la samarreta per a tots els equips  
  de futbol, excloent-ne la secció de futbol sala. 

  El contracte suposa uns ingressos per al Club de 151.000 milers d’euros durant el seu període de vigència, dels quals 32  
  milions d’euros han estat registrats com a ingressos aquesta temporada. El contracte té durada fins al 30 de juny de 2016.

  D’acord amb el calendari de facturació establert en aquest contracte, a 30 de juny de 2015 no existeixen imports registrats  
  a l’epígraf “Periodificacions a curt termini” del passiu corrent del balanç adjunt (16.000 milers d’euros a 30 de juny de 2014).

  Durant la temporada 2014/15 el Club ha registrat un ingrés addicional de 5 milions d’euros com a conseqüència dels resultats  
  esportius.

  d) Altres patrocinis

  En data 16 de febrer de 2015 el Club i Telefónica, S.A. han acordat, per a les temporades 2014/15, 2015/16 i 2016/17, 2017/18 i  
  2018/19, una remuneració en concepte de patrocini total per un import de 66 milions d’euros, dels quals se n’han cobrat 40  
  milions, que corresponen a les tres primeres temporades, en data 14 de maig de 2015. El contracte esmentat podrà ser  
  rescindit al final de la temporada 2016/17 a discreció de Telefónica, S.A. El Club ha registrat un ingrés derivat d’aquest contracte 
  durant l’exercici present per import de 13,4 milions d’euros. D’acord amb el calendari de facturació establert en aquest  
  contracte, a 30 de juny de 2015 l’import registrat a l’epígraf “Periodificacions a curt termini” del passiu corrent i a l’epígraf  
  “Periodificacions a llarg termini” del passiu no corrent del balanç adjunt és de 13,3 i 13,3 milions d’euros, respectivament.

  Abonaments i carnets de socis:

  El saldo registrat en aquest capítol a 30 de juny de 2015 i a 30 de juny de 2014 correspon, bàsicament, a la part diferida dels 
  carnets de soci dels anys naturals 2015 i 2014, respectivament.



ECONÒMICA  225

16. MONEDA ESTRANGERA

 El Club no realitza transaccions significatives en moneda estrangera. 

 Així mateix, el Club duu a terme operacions que generen saldos en moneda estrangera significatius, valorats al tipus de canvi a  
 tancament i segons es mostra al detall següent, en milers d’euros:

 L’import de les diferències de canvi reconegudes en el resultat de l’exercici 2014/15, per classes d’instruments financers, és el  
 següent (en milers d’euros):

 17. INGRESSOS I DESPESES

 17.1. Import net de la xifra de negocis

  La distribució de l’import net de la xifra de negocis, per categories d’activitats i per mercats geogràfics, és la següent:
  
  30 de juny de 2015:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30/06/2015 30/06/2014

Deutes amb entitats esportives a llarg termini 35.627 -

Deutes amb entitats esportives a curt termini 18.212 -

Total 53.839 -

Per saldos pendents de venciment

Passius financers:

Deutes amb entitats esportives (5.929)

Altres 756

Total passius financers (5.173)

Activitats
Milers d’Euros

Primer equip de futbol Seccions i estructura Total

Ingressos per competicions:   

  Taquilles Lliga 31.106 787 31.893 

  Taquilles altres competicions nacionals 3.967 7 3.974 

  Taquilles competicions internacionals 15.959 485 16.444 

  Amistosos i altres 5.056 533 5.589 

  Hospitality 13.803 188 13.991 

  Total ingressos per competicions 69.891 2.000 71.891 

Ingressos per comercialització i publicitat (*)    

  Comercialització 24.700 3.731 28.431 

  Esponsorització 184.948 4.853 189.801 

  Publicitat i altres 3.448 33 3.481 

  Total ingressos per comercialització i publicitat 213.096 8.617 221.713 

Ingressos per socis i abonats 29.780 18.865 48.645 

Ingressos per retransmissions i drets televisius 158.282 4.030 162.312 

Total 471.049 33.512 504.561 

(*) Inclou els ingressos de comercialització per la participació a la Champions League.
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  Al capítol “Ingressos per retransmissions i drets televisius” a 30 de juny de 2015 s’inclou un import negatiu de 4.018 milers 
  d’euros (9.567 milers d’euros a l’exercici anterior), corresponents al compromís assumit pel Club en virtut de l’acord de les 
  ajudes als equips descendits a Segona Divisió A del Campionat Nacional de Lliga, tal com s’estableix a l’acord formalitzat 
  entre diferents clubs el 16 de novembre de 2010. A 30 de juny de 2015 resten pendents de pagament 1.315 milers d’euros a 
  curt termini (1.837 milers d’euros a 30 de juny de 2014).
 
  30 de juny de 2014:

 

 

 
Activitats

Milers d’Euros

Primer equip de futbol Seccions i estructura Total

Ingressos per competicions:    

  Taquilles Lliga 28.041 752 28.793

  Taquilles altres competicions nacionals 5.814 21 5.835

  Taquilles competicions internacionals 7.263 396 7.659

  Amistosos i altres 11.200 32 11.232

  Hospitality 11.925 183 12.108

  Total ingressos per competicions 64.243 1.384 65.627

Ingressos per comercialització i publicitat (*)    

  Comercialització 24.461 2.845 27.306

  Esponsorització 127.935 4.696 132.631

  Publicitat i altres 181 45 226

  Total ingressos per comercialització i publicitat 152.577 7.586 160.163

    

Ingressos per socis i abonats 31.358 19.885 51.243

Ingressos per retransmissions i drets televisius 159.511 1.365 160.876

Total 407.689 30.220 437.909

Mercats geogràfics
Percentatge

Primer equip de futbol Seccions i estructura Total

Mercat nacional 58 7 65

Mercat exterior 33 2 35

Total 91 9 100

Mercat geogràfics
Percentatge

Primer equip de futbol Seccions i estructura Total

Mercat nacional 63 6 69

Mercat exterior 29 2 31

Total 92 8 100
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 17.2. Altres ingressos d’explotació

  El detall d’altres ingressos d’explotació és:

 17.3. Despeses de personal

  El saldo de l’epígraf “Despeses de personal” dels exercicis acabats el 30 de juny de 2015 i 2014 presenta la composició següent: 

  30 de juny de 2015:

  La Comissió Gestora manifesta que no s’han formalitzat acords entre el Club i els seus jugadors addicionals als inclosos als  
  respectius contractes de treball respecte a remuneracions de caràcter variable per la consecució d’objectius de caràcter  
  esportiu, ja siguin individuals o col·lectius. En particular, la Comissió Gestora manifesta que no existeixen acords de  
  gratificació extraordinària amb relació als títols obtinguts durant la temporada 2014/15.

  30 de juny de 2014:

Milers d’Euros

Sous i salaris Indemnitzacions Primes col·lectives Seguretat  
Social Altres (*) Total

Sous i salaris personal esportiu:

   Jugadors i tècnics primer equip 138.095 4.030 81.585 383 23.372 247.465 

   Jugadors i tècnics segon equip 4.247 - 1.642 421 - 6.310 

   Resta de personal tècnic i de seccions 36.343 5.524 5.956 2.897 - 50.720 

Total sous i salaris personal esportiu 178.685 9.554 89.183 3.701 23.372 304.495 

Sous i salaris personal estructura 26.644 3.066 - 4.654 1.508 35.872 

Total 205.329 12.620 89.183 8.355 24.880 340.367 

Milers d’Euros

Sous i salaris Indemnitzacions Primes col·lectives Seguretat  
Social Altres Total

Import plantilla esportiva inscriptible LFP 142.342 4.030 83.226 803 23.372 253.773

Import plantilla esportiva no inscriptible LFP 36.343 5.524 5.957 2.898 - 50.722 

Total 178.685 9.554 89.183 3.701 23.372 304.495 

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

Milers d’Euros

 30/06/2015 30/06/2014

Visites Estadi i altres explotacions 50.520 39.409

Altres 5.094 6.919

Subvencions d’explotació 522 402

Total 56.136 46.730

Milers d’Euros

Sous i salaris Indemnitzacions Primes
col·lectives Seguretat  Social Altres Total

Sous i salaris personal esportiu:

   Jugadors i tècnics primer equip 120.750 - 38.384 409 5.699 165.242 

   Jugadors i tècnics segon equip 3.615 - 1.773 366 - 5.754 

   Resta de personal tècnic i de seccions 36.756 7.491 7.365 2.601 - 54.213 

Total sous i salaris personal esportiu 161.121 7.491 47.522 3.376 5.699 225.209 

Sous i salaris personal estructura 24.894 1.128 - 4.482 1.302 31.806 

Total 186.015 8.619 47.522 7.858 7.001 257.015 



228 ECONÒMICA

  El total de despeses associades a la plantilla esportiva dels exercicis acabats el 30 de juny de 2015 i 2014 presenta la  
  composició següent: 

  El total de despeses de personal que s’inclouen en el càlcul de l’indicador de despeses de personal associades a la primera  
  plantilla de futbol, tal com es defineixen al Reglament de Control Econòmic de la LFP, es mostra en el detall següent: 

 17.4. Serveis exteriors

  Aquest capítol del compte de pèrdues i guanys adjunt inclou els imports incorreguts pel Club en concepte de drets d’imatge  
  de jugadors i tècnics que formen les plantilles esportives del Club, per import de 28.656 milers d’euros a l’exercici present, i  
  de 28.148 milers d’euros la temporada 2013/14. El  detall d’aquestes despeses és el següent:

Milers d’Euros

2014/15 2013/14

Sous i salaris personal 340.367 257.015 

Drets d’imatge a societats 28.656 28.148 

Altres 19.248 11.107 

Total 388.271 296.270 

Milers d’Euros

30/06/2015 30/06/2014

Import plantilla 
esportiva  

inscriptible LFP

Import plantilla 
esportiva no 

inscriptible LFP
Total

Import plantilla 
esportiva  

inscriptible LFP

Import plantilla 
esportiva no 

inscriptible LFP
Total

Sous i salaris personal esportiu 253.773 50.722 304.495 170.997 54.212 225.209 

Drets d’imatge a societats 25.112 1.796 26.908 25.756 2.392 28.148 

Drets d’imatge a societats meritats per 

  retribucions futures 1.748 - 1.748 - - -

Despeses associades a plantilla esportiva       

  Amortització de jugadors 63.965 2.623 66.588 51.082 2.972 54.054 

   Despeses per deteriorament de jugadors 6.527 33 6.560 2.847 - 2.847 

   Reversió deteriorament jugadors (6.459) (33) (6.492) (3.761) - (3.761)

   Pèrdua/benefici per alienació de jugadors (28.612) (801) (29.413) (35.460) (89) (35.549)

   Pèrdua/benefici per cessió de jugadors (1.433) 557 (876) (616) - (616)

   Altres 17.480 1.768 19.248 8.795 2.312 11.107 

Total cost plantilla esportiva 332.101 56.665 388.766 219.640 61.799 281.439 

Milers d’Euros

Sous i
salaris Indemnitzacions Primes

col·lectives Seguretat  Social Altres Total

Import plantilla esportiva inscriptible LFP 124.366 - 40.157 775 5.699 170.997 

Import plantilla esportiva no inscriptible LFP 36.755 7.491 7.365 2.601 - 54.212 

Total 161.121 7.491 47.522 3.376 5.699 225.209 



ECONÒMICA  229

  Amb referència als jugadors amb cessió d’imatge a Societats de Gestió d’imatge, el Club abona per aquest concepte a  
  aquestes societats un import màxim del 15% de la totalitat de les retribucions del jugador.

  Durant aquest exercici el Club ha registrat una despesa per valor de 19.248 milers d’euros en concepte de retribució  
  d’agents esportius (11.107 milers d’euros a l’exercici 2013/14). Aquest import inclou, en el seu cas, el pagament d’impostos  
  que siguin d’aplicació.
 
 17.5. Altres resultats

  Aquest capítol del compte de pèrdues i guanys dels exercicis anuals acabats el 30 de juny de 2015 i 2014 adjunt inclou la  
  composició següent: 

18. OPERACIONS I SALDOS AMB PARTS VINCULADES

 18.1. Operacions amb parts vinculades

  El detall d’operacions realitzades amb parts vinculades durant les temporades 2014/15 i 2013/14 és el següent:

2014/15 2013/14

 Termini mitjà dels contractes Milers d’Euros Termini mitjà dels contractes Milers d’Euros (*)

Futbol 4 anys 27.009 3,78 anys 25.927

Bàsquet 3,5 anys 1.174 3,18 anys 1.847

Handbol i altres 3,4 anys 473 3,56 anys 374

28.656 28.148

      (*) Saldos reexpressats d’acord amb l’esmentat a la Nota 2.8.

 Milers d’Euros

 2014/15 2013/14

Dotació de provisions (383) (11.279)

Altres (99) -

Despeses excepcionals (482) (11.279)

Cobraments d’assegurances 3.401 -

Reversió de provisions 2.325 1.009

Altres conceptes 15 195

Ingressos excepcionals 5.741 1.204

Total 5.259 (10.075)

Societat

Milers d’Euros

2014/15 2013/14

Aportacions Serveis rebuts Serveis prestats Aportacions Serveis prestats

Fundació Futbol Club Barcelona 3.040 - 684 2.872 488

FC Barcelona HK Limited - 300 - - -

Total 3.040 300 684 2.872 488
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 18.2. Saldos amb parts vinculades

  L’import dels saldos en balanç amb parts vinculades és el següent:

 18.3. Retribucions a l’anterior Junta Directiva, Comissió Gestora i Comitè de Direcció

  Tal com s’estableix als Estatuts del Club, els membres de l’anterior Junta Directiva i la Comissió Gestora no han rebut ni 
   meritat cap tipus de retribució, ni bestretes o crèdits per part del Club, durant els exercicis 2014/15 i 2013/14.

  Així mateix, les remuneracions rebudes pel Comitè de Direcció del Club, les quals incorporen al capítol de sous les retribucions 
  variables estimades a 30 de juny de 2015 i a 30 de juny de 2014, han estat les següents:

  30 de juny de 2015:

  30 de juny de 2014:

  A 30 de juny de 2015 i 2014 els membres del Comitè de Direcció del Club no han rebut cap bestreta o crèdit per part del Club.

19. ALTRA INFORMACIÓ

 19.1. Personal

  El nombre mitjà de persones empleades durant l’exercici present i l’exercici anterior, detallat per categories, és el següent:

Categories 2014/15 2013/14

Comitè de Direcció 12 11

Personal esportiu professional 479 447

Personal de serveis administratius 316 316

Altres (instal·lacions, serveis mèdics i altres) 24 17

Total 831 791

Societat
Milers d’Euros

30/06/2015 30/06/2014

Crèdits a empreses del Grup i associades a llarg termini
FC Barcelona HK Limited (Nota 10.2)

827 416

Creditors comercials i altres comptes a pagar:
Fundació Futbol Club Barcelona (Nota 13.3)

(2.463) (2.151)

Total (1.636) (1.735)

Milers d’Euros

Sous Plans de pensions Indemnitzacions
per cessament

Comitè de Direcció 4.017 76 1.486

Milers d’Euros

Sous Plans de pensions Indemnitzacions
per cessament

Comitè de Direcció 4.195 96 553
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  Així mateix, la distribució per sexes al final de l’exercici, detallada per categories, és la següent:
 

 
  La Comissió Gestora del Club, a 30 de juny de 2015 i a 30 de juny de 2014, estava formada per 10 homes.

 19.2. Honoraris d’auditoria

  Els honoraris relatius als serveis d’auditoria de comptes i altres serveis prestats per l’auditor del Club, Deloitte, S.L., han estat 
  els següents:

  Addicionalment, el Club ha contractat altres serveis amb l’organització Deloitte i ha tingut desviacions en el cost de les 
  auditories, tenint en compte el major grau d’implicació per a les temporades 2014/15 i 2013/14 per import de 41 i 205 milers 
  d’euros, respectivament.

 19.3.  Garanties compromeses amb tercers i altres passius financers

  A 30 de juny de 2015 i 2014 el Club tenia constituïts avals per import de 5.920 i 5.894 milers d’euros, respectivament.

  La Comissió Gestora estima que els passius no previstos a 30 de juny de 2015 que, en el seu cas, poguessin ser originats per 
  aquests avals, no serien significatius.
 
 19.4.  Ràtios de control d’organismes esportius

  A continuació s’exposen les principals ràtios establertes al Reglament de Control Econòmic i altres Normes d’obligat compliment 
  de la LFP:

  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:

Categories
30/06/2015

Homes Dones Total

Comitè de Direcció 13 - 13

Personal esportiu professional 496 34 530

Personal de serveis administratius 164 158 322

Altres (instal·lacions, serveis mèdics i altres) 17 7 24

Total 690 199 889

Milers d’Euros

Auditoria de comptes Altres serveis de verificació

30/06/2015 30/06/2014 30/06/2015 30/06/2014

Deloitte, S.L. 140 114 66 33

Total 140 114 66 33
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  El càlcul dels ingressos rellevants i la seva conciliació amb els comptes anuals presents és el següent: 

 Milers d’Euros

T T-1 T-2

30/06/2015 30/06/2014 30/06/2013

Ingressos rellevants

  Taquilles 117.903 114.787 115.155

  Patrocini i publicitat 189.038 128.807 129.151

  Drets de retransmissió 162.312 159.591 160.044

  Activitats comercials 26.902 27.306 32.429

  Altres ingressos d’explotació 54.784 44.332 35.586

  Beneficis procedents de l’immobilitzat intangible esportiu 29.829 32.165 -

  Ingressos financers i diferències de canvi 1.423 3.575 1.974

  Imputació de subvencions a l’explotació 70 167 84

  Altres ingressos no classificats dins dels epígrafs anteriors 16.589 3.214 -

Total ingressos rellevants 598.850 513.944 474.423

Ingressos comptes anuals    

  Total ingressos d’explotació 607.686 - -

  Total ingressos financers 2.480 - -

Total ingressos estats financers 610.166 - -

Diferència 11.316 - -

Partides conciliatòries    

  Ingressos d’operacions no vinculades a l’activitat del futbol professional 11.316 - -

Total partides conciliatòries 11.316 - -

Milers d’Euros

T T-1 T-2

30/06/2015 30/06/2014 30/06/2013

Ingressos rellevants 598.850 513.944 474.423

Despeses rellevants 505.073 384.014 354.394

Punt d’equilibri (+superàvit, - dèficit) 93.777 129.930 120.029

Punt d’equilibri total 343.736 - -

Punt d’equilibri requerit  >0 - -

Conclusió COMPLEIX - -



ECONÒMICA  233

 
  El càlcul de les despeses rellevants i la seva conciliació amb els comptes anuals presents és el següent:

 

  Indicador despeses de personal associades a la primera plantilla de futbol

  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 primera plantilla de futbol, dels jugadors i dels tècnics del Club superi el 70% dels 
   ingressos rellevants de la temporada, tal com es defineix al Reglament de Control Econòmic de la LFP.

Milers d’Euros

T T-1 T-2

30/06/2015 30/06/2014 30/06/2013

Despeses rellevants

  Cost de vendes / materials 3.527 3.815 2.962 

  Despeses en retribucions a empleats 293.823 203.662 196.145 

  Altres despeses d’explotació 125.686 98.878 87.099 

  Amortització / deteriorament de drets federatius de jugadors 69.468 61.899 60.953 

  Pèrdues per l’alienació de drets federatius de jugadors 1.217 - -

  Cost financer i dividends 4.168 5.462 6.230 

  Altres despeses no classificades als epígrafs anteriors 7.184 10.298 1.005 

Total despeses rellevants 505.073 384.014 354.394 

Despeses estats financers   

  Total despeses d’explotació 581.044 - -

  Total despeses financeres 11.044 - -

  Total impost de societats 2.928 - -

Total despeses estats financers 595.016 - -

Diferència 89.943 - -

Partides conciliatòries   

  Amortització / deteriorament d’immobilitzat material 9.999 - -

  Amortització / deteriorament d’immobilitzat esportiu 5.360 - -

  Despeses fiscals (Impost de Societats) 2.928 - -

  Despeses en activitats de desenvolupament comunitari directament atribuïbles 3.040 - -

  Altres despeses no classificades dins de les partides conciliatòries anteriors 68.615 - -

Total partides conciliatòries 89.942 - -

Milers d’Euros

30/06/2015 30/06/2014

Despeses de personal associades a la primera plantilla de futbol (*) 298.231 201.395 

Ingressos rellevants 598.850 513.944 

Indicador de despeses de personal primera plantilla futbol 50% 39%

Indicador de despeses de personal primera plantilla futbol requerit <70% <70%

Conclusió COMPLEIX COMPLEIX

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



234 ECONÒMICA

  El càlcul i la conciliació dels ingressos poden veure’s al càlcul del punt d’equilibri anterior.

  La conciliació de les despeses associades a la primera plantilla de futbol amb el total de despeses de personal és la següent:

  Ràtio de deute net sobre ingressos rellevants

  Tal com es defineix al 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 un any i del  
  deute amb proveïdors d’immobilitzat minorats per la tresoreria, els actius líquids equivalents i les inversions financeres  
  temporals. El deute net no inclou deutes comercials ni altres comptes a pagar. 

Milers d’Euros

30/06/2015 30/06/2014

Despeses de personal associades a la primera plantilla de futbol (a) 291.385 199.574 

Despeses de personal no esportiu de futbol i estructura associades a la primera plantilla de futbol (b) 6.846 1.821 

Total despeses de personal associades a la primera plantilla de futbol 298.231 201.395 

Despeses plantilla esportiva no inscriptible a la LFP 47.439 58.803 

Despeses de personal no esportiu a excepció de les considerades a l’apartat (b) i despeses
 de personal inscriptible a excepció de les considerades a l’apartat (a) 42.601 36.072 

Total despeses de personal 388.271 296.270 

Milers d’Euros

30/06/2015 30/06/2014

Deute net 42.586 24.268 

Ingressos rellevants 598.850 513.944 

Ràtio deute net sobre ingressos rellevants 7% 5%

Ràtio deute net sobre ingressos rellevants requerit <100% <100%

Conclusió COMPLEIX COMPLEIX
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  La composició del deute net és la següent:

20. COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS ANALÍTIC PER SECCIONS ESPORTIVES

 A la informació complementària del compte de pèrdues i guanys analític per seccions esportives, el Club ha aplicat els criteris  
 següents de repartiment entre les diferents seccions:

 - Els ingressos i les despeses imputables, per la seva naturalesa, a cada activitat esportiva s’han imputat de manera directa  
  a la secció corresponent. 

 Els comptes de pèrdues i guanys analítics per seccions esportives corresponents als exercicis 2014/15 i 2013/14 es mostren a  
 l’Annex I, que forma part integrant d’aquesta nota.

21. LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

 A l’Annex II es mostren els pressupostos de les temporades 2014/15 i 2013/14 aprovats a les Assemblees Generals del 18 d’octubre  
 de 2014 i del 5 d’octubre de 2013, respectivament, comparats amb les liquidacions dels exercicis finalitzats a 30 de juny de 2015 i  
 a 30 de juny de 2014. Les liquidacions mostren la mateixa estructura i estan preparades segons els mateixos criteris que els  
 comptes de pèrdues i guanys dels comptes anuals corresponents. 
 

Milers d’Euros

30/06/2015 30/06/2014

Deutes a llarg termini

  Deutes amb entitats de crèdit (Nota 13.1) (20.658) (20.679)

  Deutes amb entitats esportives per traspassos i cessions (Nota 13.3) (28.848) (7.141)

  Altres deutes (394) (494)

  Periodificacions (Nota 15) (13.711) (485)

Total deutes a llarg termini (63.611) (28.799)

Deutes a curt termini   

  Deutes amb entitats de crèdit (Nota 13.1) (31.608) (51.827)

  Deutes amb entitats esportives per traspassos i cessions (Nota 13.3) (73.184) (37.554)

  Ajudes al descens (1.315) (1.837)

  Altres deutes (36) (119)

Total deutes a curt termini (106.143) (91.337)

Total partides passives (169.754) (120.136)

Partides actives compensatòries

Crèdits amb entitats esportives per traspassos i cessions a llarg termini (Nota 10.3 i 10.1) 14.607 16.592 

Crèdits amb entitats esportives per traspassos i cessions a curt termini (Nota 10.3 i 10.1) 36.447 30.632 

Tresoreria i actius líquids equivalents 76.114 48.644 

Total partides actives compensatòries 127.168 95.868 

Total (42.586) (24.268)
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22. FETS POSTERIORS

 Amb posterioritat al 30 de juny de 2015, i fins a la data de formulació dels comptes anuals presents, no s’han produït transaccions  
 o fets que tinguin un impacte rellevant en la lectura d’aquests, tret dels esmentats a la Nota 5. 

 Barcelona, 13 de juliol de 2015

 Sr. Ramon Adell i Ramon    Sr. Jaume Guardiola i Romojaro
 President                                                                                          Vicepresident 

 Sr. Jordi Calsamiglia i Blancafort    Sr. Carles Tusquets i Trias de Bes
 Secretari       Tresorer
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Primer 
Equip

Futbol 
Base Bàsquet Handbol Hoquei Futbol 

Sala
Altres

Seccions
Altres 

Activitats 
del Club

Total

OPERACIONS CONTINUADES:
Import net de la xifra de negocis 471.052 1.535 4.312 1.349 165 478 568 25.103 504.561 

Prestació de serveis 471.052 1.535 4.312 1.349 165 478 568 25.103 504.561 
Aprovisionaments (1.750) (875) (365) (352) (196) (262) (635) (1.777) (6.212)

Altres aprovisionaments (1.750) (875) (365) (352) (196) (262) (635) (1.777) (6.212)

Deteriorament de mercaderies, matèries primeres i altres  
aprovisionaments - - - - - - - - -

Altres ingressos d’explotació 18.095 739 94 132 7 133 247 36.689 56.136 
Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 18.095 739 89 132 7 133 247 36.172 55.614 

Subvencions d’explotació incorporades al resultat de l’exercici - - 5 - - - - 517 522 

Despeses de personal (261.907) (13.997) (18.412) (7.203) (2.418) (3.592) (923) (31.915) (340.367)
Sous i salaris del personal esportiu (257.656) (11.491) (17.592) (6.806) (2.105) (3.233) (778) (1.133) (300.794)
Sous i salaris del personal no esportiu (3.302) (935) (281) (40) (69) (72) - (25.011) (29.710)
Càrregues socials (949) (1.571) (539) (357) (244) (287) (145) (5.771) (9.863)

Altres despeses d’explotació (96.821) (7.066) (6.506) (2.027) (670) (1.071) (813) (28.576) (143.550)
Serveis exteriors (70.628) (3.623) (4.244) (1.087) (311) (525) (301) (24.619) (105.338)
Tributs (2.235) (201) (4) - - (1) - (220) (2.661)

Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions 
comercials (967) (1) (26) - - - - 3.146 2.152 

Desplaçaments (3.179) (1.673) (1.119) (716) (242) (366) (286) (20) (7.601)
Despeses d’adquisició de jugadors (620) (137) (410) (3) - - (62) (30) (1.262)
Altres despeses de gestió corrent (19.192) (1.431) (703) (221) (117) (179) (164) (6.833) (28.840)

Amortizació de l’immobilitzat (63.599) (1.315) (2.384) (169) (10) (81) (1) (10.742) (78.301)

Imputació de subvencions d’immobilitzat no financer i altres 70 39 - - - - - - 109 

Deteriorament i resultat per alineacions de l’immobilitzat 28.353 150 645 (2) - - - (140) 29.006 

Deteriorament i pèrdues (68) - - - - - - - (68)
Resultats por alineacions i altres 28.421 150 645 (2) - - - (140) 29.074 

Altres 3.324 - - - - - - 1.935 5.259 
RESULTAT D’EXPLOTACIÓ 96.817 (20.790) (22.616) (8.272) (3.122) (4.395) (1.557) (9.424) 26.641 

 
Ingressos financers 1.059 - - - - - - 364 1.423 

De valors negociables i altres instruments financers 1.059 - - - - - - 364 1.423 

- A tercers 1.059 - - - - - - 364 1.423 
Despeses financeres (2.070) - - - - - - (2.098) (4.168)
Per deutes amb tercers (2.070) - - - - - - (2.098) (4.168)

Variació del valor raonable d’instruments financers - - - - - - - 83 83 

Diferències de canvi (5.164) - - - - - - (9) (5.173)

Deteriorament i resultat per alienació d’instruments financers 70 (100) (50) (3) - (20) - (625) (728)

Deteriorament i pèrdues 70 (100) (50) (3) - (20) - (625) (728)
RESULTAT FINANCER (6.105) (100) (50) (3) - (20) - (2.285) (8.563)
RESULTAT ABANS D’IMPOSTOS 90.712 (20.890) (22.666) (8.275) (3.122) (4.415) (1.557) (11.709) 18.078 
Impostos sobre beneficis - - - - - - - (2.928) (2.928)

RESULTAT DE L’EXERCICI PROCEDENT D’OPERACIONS CONTINUADES 90.712 (20.890) (22.666) (8.275) (3.122) (4.415) (1.557) (14.637) 15.150 

RESULTAT DE L’EXERCICI 90.712 (20.890) (22.666) (8.275) (3.122) (4.415) (1.557) (14.637) 15.150 

ANNEX I
Compte de pèrdues i guanys analític per seccions esportives de l’exercici finalitzat el 30 de juny de 2015
 (Expressats en milers d’euros)

 Aquest annex forma part integrant de la nota 20 de la memòria dels comptes anuals.
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ANNEX I
Compte de pèrdues i guanys analític per seccions esportives de l’exercici finalitzat el 30 de juny de 2014
 (Expressats en milers d’euros)(*)

Primer 
Equip

Futbol 
Base Bàsquet Handbol Hoquei Futbol 

Sala
Altres

Seccions
Altres 

Activitats 
del Club

Total

OPERACIONS CONTINUADES:
Import net de la xifra de negocis 407.689 1.231 3.804 1.195 200 534 454 22.802 437.909 

Prestació de serveis 407.689 1.231 3.804 1.195 200 534 454 22.802 437.909 
Aprovisionaments (2.087) (730) (417) (343) (193) (232) (483) (1.730) (6.215)

Altres aprovisionaments (2.087) (730) (417) (343) (193) (232) (483) (1.730) (6.215)

Deteriorament de mercaderies, matèries primeres i altres 
aprovisionaments - - - - - - - - -

Altres ingressos d’explotació 10.837 1.846 229 101 1 31 191 33.494 46.730 

Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 10.837 1.845 226 101 1 2 191 33.125 46.328 

Subvencions d’explotació incorporades al resultat de l’exercici - 1 3 - - 29 - 369 402 

Despeses de personal (183.620) (12.959) (18.436) (5.603) (2.195) (4.283) (838) (29.081) (257.015)
Sous i salaris del personal esportiu (181.195) (10.570) (17.510) (5.143) (1.914) (3.911) (717) (873) (221.883)
Sous i salaris del personal no esportiu (1.562) (988) (373) (92) (68) (77) 6 (22.868) (26.022)
Càrregues socials (863) (1.401) (553) (368) (213) (295) (127) (5.340) (9.160)

Altres despeses d’explotació (74.799) (7.940) (6.921) (2.016) (562) (1.165) (638) (28.976) (123.017)
Serveis exteriors (60.829) (4.009) (4.960) (1.040) (305) (614) (175) (21.175) (93.107)
Tributs (2.600) (249) (5) - - - - (178) (3.032)

Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions 
comercials (604) - (3) - - - - (41) (648)

Desplaçaments (2.560) (1.721) (1.143) (627) (137) (372) (251) (14) (6.825)
Despeses d’adquisició de jugadors - (187) (21) (2) - - (74) - (284)
Altres despeses de gestió corrent (8.206) (1.774) (789) (347) (120) (179) (138) (7.568) (19.121)

Amortizació de l’immobilitzat (50.855) (1.620) (2.375) (240) (10) (99) (1) (9.788) (64.998)

Imputació de subvencions d’immobilitzat no financer i altres 167 39 - - - - - - 206 

Deteriorament i resultat per alineacions de l’immobilitzat 36.818 (1.021) (44) 159 - - - (1.440) 34.472 

Deteriorament i pèrdues 3.214 (2.300) - - - - - - 914 
Resultats por alineacions i altres 33.604 1.279 (44) 159 - - - (1.440) 33.558 

Altres 728 395 (173) - - - - (11.025) (10.075)
RESULTAT D’EXPLOTACIÓ 144.868 (20.759) (24.333) (6.747) (2.759) (5.214) (1.315) (25.744) 57.997 

 
Ingressos financers 666 (1) - - - - - 2.711 3.376 

De valors negociables i altres instruments financers 666 (1) - - - - - 2.711 3.376 

- A tercers 666 (1) - - - - - 2.711 3.376 
Despeses financeres (750) - - - - - - (4.712) (5.462)
Per deutes amb tercers (750) - - - - - - (4.712) (5.462)

Variació del valor raonable d’instruments financers - - - - - - - 129 129 

Diferències de canvi - - - - - - - 69 69 

Deteriorament i resultat per alienació d’instruments financers 1 (100) (50) (3) - (20) - (1.125) (1.297)

Deteriorament i pèrdues 1 (100) (50) (3) - (20) - (1.125) (1.297)
RESULTAT FINANCER (83) (101) (50) (3) - (20) - (2.928) (3.185)
RESULTAT ABANS D’IMPOSTOS 144.785 (20.860) (24.383) (6.750) (2.759) (5.234) (1.315) (28.672) 54.812 
Impostos sobre beneficis - - - - - - - (13.694) (13.694)

RESULTAT DE L’EXERCICI PROCEDENT D’OPERACIONS CONTINUADES 144.785 (20.860) (24.383) (6.750) (2.759) (5.234) (1.315) (42.366) 41.118 

RESULTAT DE L’EXERCICI 144.785 (20.860) (24.383) (6.750) (2.759) (5.234) (1.315) (42.366) 41.118 

(*) Saldos reexpressats d’acord amb l’esmentat a la Nota 2.8. 
Aquest annex forma part integrant de la nota 20 de la memòria dels comptes anuals.
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PPT REAL

2014/15 2014/15

OPERACIONS CONTINUADES:

Import net de la xifra de negocis 464.383 504.561 

Prestació de serveis 464.383 504.561 

Aprovisionaments (6.776) (6.212)

Altres aprovisionaments (6.776) (6.212)

Deteriorament de mercaderies, matèries primeres i altres aprovisionaments - - 

Altres ingressos d'explotació 42.879 56.136 

Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 42.529 55.614 

Subvencions d'explotació incorporades al resultat de l'exercici 350 522 

Despeses de personal (277.371) (340.367)

Sous i salaris del personal esportiu (240.196) (300.794)

Sous i salaris del personal no esportiu (27.199) (29.710)

Càrregues socials (9.976) (9.863)

Altres despeses d'explotació (123.348) (143.550)

Serveis exteriors (98.765) (105.338)

Tributs (2.965) (2.661)

Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions comercials 2.450 2.152 

Desplaçaments (7.900) (7.601)

Despeses d'adquisició de jugadors (531) (1.262)

Altres despeses de gestió corrent (15.637) (28.840)

Amortització de l'immobilitzat (86.605) (78.301)

Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 109 109 

Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 20.018 29.006 

Deterioraments i pèrdues (70) (68)

Resultats per alienacions i altres 20.088 29.074 

Altres (3.683) 5.259 

RESULTAT D'EXPLOTACIÓ 29.606 26.641 

Ingressos financers 1.511 1.423 

De valors negociables i altres instruments financers 1.511 1.423 

  - A tercers 1.511 1.423 

Despeses financeres (5.928) (4.168)

Per deutes amb tercers (5.928) (4.168)

Variació del valor raonable d'instruments financers (40) 83 

Diferències de canvi (175) (5.173)

Deteriorament i resultat per alienació d’instruments financers (963) (728)

Deterioraments i pèrdues (963) (728)

RESULTAT FINANCER (5.595) (8.563)

RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS 24.011 18.078

Impostos sobre beneficis (6.003) (2.928)

RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES 18.008 15.150 

RESULTAT DE L'EXERCICI 18.008 15.150 

ANNEX II
Pressupost i liquidació pressupostària per a l’exercici anual finalitzat el 30 de juny de 2015
 (Expressats en milers d’euros)

Aquest annex forma part integrant de la nota 21 de la memòria dels comptes anuals.
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ANNEX II
Pressupost i liquidació pressupostària per a l’exercici anual finalitzat el 30 de juny de 2014
 (Expressats en milers d’euros)

PPT REAL

2013/14 2013/14 (*)

OPERACIONS CONTINUADES:

Import net de la xifra de negocis 443.312 437.909 

Prestació de serveis 443.312 437.909 

Aprovisionaments (6.349) (6.215)

Altres aprovisionaments (6.349) (6.215)

Deteriorament de mercaderies, matèries primeres i altres aprovisionaments - -

Altres ingressos d'explotació 39.452 46.730 

Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 39.379 46.328 

Subvencions d'explotació incorporades al resultat de l'exercici 73 402 

Despeses de personal (255.342) (257.015)

Sous i salaris del personal esportiu (219.948) (221.833)

Sous i salaris del personal no esportiu (25.728) (26.022)

Càrregues socials (9.666) (9.160)

Altres despeses d'explotació (119.112) (123.017)

Serveis exteriors (92.394) (93.107)

Tributs (2.507) (3.032)

Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions comercials (1.200) (648)

Desplaçaments (7.811) (6.825)

Despeses d'adquisició de jugadors (446) (284)

Altres despeses de gestió corrent (14.754) (19.121)

Amortització de l'immobilitzat (73.805) (64.998)

Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 123 206 

Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 23.729 34.472 

Deterioraments i pèrdues 3.302 914 

Resultats per alienacions i altres 20.427 33.558 

Altres (1.184) (10.075)

RESULTAT D'EXPLOTACIÓ 50.824 57.997 

Ingressos financers 1.123 3.376 

De valors negociables i altres instruments financers 1.123 3.376 

  - A tercers 1.123 3.376 

Despeses financeres (4.176) (5.462)

Per deutes amb tercers (4.176) (5.462)

Variació del valor raonable d'instruments financers (11) 129 

Diferències de canvi - 69 

Deteriorament i resultat per alienació d’instruments financers (173) (1.297)

Deterioraments i pèrdues (173) (1.297)

RESULTAT FINANCER (3.237) (3.185)

RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS 47.584 54.812 

Impostos sobre beneficis (11.896) (13.694)

RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES 35.688 41.118 

RESULTAT DE L'EXERCICI 35.688 41.118 

(*) Saldos reexpressats d’acord amb l’esmentat a la Nota 2.8.
Aquest annex forma part integrant de la nota 21 de la memòria dels comptes anuals.
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FUTBOL CLUB BARCELONA
Informe de Gestió de
l’exercici acabat el
30 de juny de 2015

Els comptes de la temporada 2014/15 que adjuntem presenten els ingressos més alts de la història del Club i uns beneficis de 18.078 
milers d’euros abans d’impostos i de 15.150 milers d’euros després d’impostos. 

Aquesta és la quarta temporada consecutiva que el Club tanca amb beneficis, que aquest exercici representen aproximadament un 
2% sobre el volum d’ingressos totals.

Durant els últims cinc anys el Club ha generat uns resultats acumulats després d’impostos de 128.213 milers d’euros, i ha aconseguit 
així passar d’una situació de fons propis negatius a uns fons propis positius de 65.859 milers d’euros, fet que a la vegada ha permès 
una disminució important del deute net durant el període esmentat.

Tot i així, és important no caure en un excés de confiança, ja que la inflació de costos en el món del futbol professional, bàsicament 
en salaris esportius i valors de traspassos, és contínua, i hem de competir amb equips financerament més potents que nosaltres. 
Per tant, hem de seguir com fins ara, treballant per maximitzar els ingressos, procurant contenir la massa salarial esportiva i, alhora, 
mantenint el màxim nivell competitiu al primer equip de futbol i en totes les seccions professionals. 

Els punts més destacables del compte de resultats de l’exercici són els següents:

 • Els ingressos d’explotació han tancat en 607.686 milers d’euros, una xifra rècord a la història del Club i també en el món del  
  futbol, que suposa una desviació positiva de 68.523 milers d’euros respecte del pressupost (un 13% més), així com un  
  creixement respecte de la temporada passada de 77.770 milers d’euros (un 15% més). Bona part d’aquests majors ingressos  
  provenen del fet d’haver assolit el triplet, així com de l’important creixement en contractes de patrocini, especialment  
  internacionals.

 • En l’àmbit comercial en els darrers cinc anys els ingressos de patrocini han crescut un 68% passant de 90 milions la  
  temporada2010/11 a 151 milions a la temporada 2014/15, amb un increment del número de patrocinadors (de 34 a 50) i una  
  important expansió internacional. En l’actualitat el Club té acords de patrocini arreu del món: Amèrica, Àsia, Àfrica i Orient  
  Mitjà. Cal destacar el creixement en la zona d’Àsia amb la recent apertura d’una oficina comercial a Hong Kong que ha  
  suposat signar 11 nous acords i una facturació de 16 milions d’euros per patrocini en la zona. Actualment està en projecte  
  l’apertura d’una oficina a Nova York per impulsar l’expansió al mercat amercià.

 • Cal ressaltar també, al capítol de traspassos de jugadors, que el Club ha obtingut uns 31 milions d’ingressos fruit de la venda  
  d’Alexis, Deulofeu i Hezonja, entre d’altres, que es comparen amb els aproximadament 40 milions de les vendes de Cesc,  
  Thiago i Sanabria, entre d’altres, de l’exercici anterior.

 • Quant a les despeses, la més important és la salarial esportiva. En aquest sentit, hem augmentat la massa salarial esportiva  
  total del Club (incloent-hi amortitzacions, indemnitzacions agents i altres conceptes salarials) en un 31% respecte de l’any  
  anterior i en un 15% respecte del pressupost, tot i que la major part d’aquest creixement i desviació és deguda als variables  
  salarials de jugadors i tècnics fruit dels èxits esportius assolits amb el triplet. A la vegada, s’ha millorat i ampliat el contracte  
  a jugadors rellevants de la primera plantilla de futbol, com Busquets, Alba, Alves i Pedro. Mantenir aquesta xifra de cost  
  esportiu en un nivell assumible i estable en termes relatius respecte dels ingressos és i haurà de continuar sent un objectiu  
  cabdal i estratègic per a la sostenibilitat econòmica futura del Club, així com una fita irrenunciable per poder afrontar les  
  importants inversions patrimonials previstes a mitjà termini. 

 • Pel que fa a les despeses no esportives (salaris no esportius i despeses de gestió), han crescut en línia a l’increment dels  
  ingressos, al voltant d’un 15%. La major part d’aquest augment correspon a despeses que a la vegada han representat un  
  ingrés, com per exemple la compra d’entrades per a les finals de la Champions i la Copa, que després s’han revenut  
  (òbviament, pel mateix preu) als socis de l’Entitat. L’altra font important de la desviació ha correspost a despeses relaciona- 
  des amb l’operativa derivada de la disputa i la consecució d’aquests títols (desplaçaments, seguretat, operativa de partits,  
  activitats lúdiques per a seguidors i celebracions de títols, entre d’altres). També destaca una major despesa en serveis de  
  professionals independents, tant per assessoraments externs com també per la remuneració d’agents comercials que han  
  intervingut en l’obtenció de nous contractes de patrocini.

 • Finalment, en el capítol d’altres despeses destaca una menor despesa respecte de la temporada passada d’aproximada- 
  ment 10 milions d’euros a causa de les menors provisions per a riscos i contingències.
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 • En el capítol d’ingressos i despeses financeres, el Club, tot i beneficiar-se d’uns tipus d’interès de l’endeutament en mínims  
  històrics, s’ha vist penalitzat per la debilitat del l’euro respecte d’altres divises amb les quals manté posicions creditores, per  
  la qual cosa s’han generat diferències de canvi negatives superiors a les esperades.

 • Com a resultat, els beneficis després d’impostos de 15.150 milers d’euros suposen una desviació negativa respecte dels  
  pressupostats de 2.858 milers d’euros, un 16% menys, així com una disminució de 25.968 milers d’euros en relació amb el  
  resultat net de l’exercici anterior. Aquesta davallada es deu, principalment, al fet que el primer equip de futbol ha guanyat 
  les tres principals competicions en les quals participava, mentre que l’any anterior, com ja hem comentat, dissortadament  
  no en va guanyar cap.  

 • El deute net del Club al tancament d’exercici és de 328.275 milers d’euros (calculat com deute bancari, més creditors, menys  
  deutors, més periodificacions i altres, menys tresoreria), és a dir, 40.806 milers d’euros més que l’exercici passat, però 102.414  
  menys que fa cinc anys.

 • Es tanca l’exercici, per tant, amb una ràtio de deute net sobre EBITDA de 3,2, superior al 2,75 estipulat, atès que no s’han  
  pogut acomplir els objectius pressupostaris de resultat i que les inversions realitzades per reforçar el primer equip de futbol  
  han estat majors. Tenint en compte això, resulta d’aplicació la regla de reequilibri patrimonial prevista a l’article 67 i la dis 
  posició transitòria dels Estatuts.

Així mateix, al final de l’exercici s’han adquirit els drets federatius dels jugadors Aleix Vidal i Arda Turan, que no tenen impacte al 
compte de resultats de l’exercici 14/15, si bé, en el cas del primer, en haver-se formalitzat el traspàs abans del 30 de juny, sí que com-
puta en el càlcul del deute. La inversió en aquests fitxatges ha estat de 18 milions d’euros fixos més 4 de variables, i de 34 milions 
fixos i 7 de variables, respectivament.

El Club té contractats instruments financers derivats de tipus d’interès per ajustar la fluctuació en els fluxos d’efectiu a desemborsar 
pel pagament referenciat a tipus d’interès variable (euríbor) del finançament sindicat de l’Entitat. La Memòria dels comptes anuals 
detalla tots els derivats contractats pel Club.

La solidesa patrimonial del Club es continua incrementant com a conseqüència de les inversions realitzades en la millora de les nos-
tres instal·lacions. Concretament, aquesta temporada hem invertit 16.288 milers d’euros, bàsicament en la finalització del nou pavelló 
de la Ciutat Esportiva, la substitució de la gespa dels camps d’entrenament, l’inici de la instal·lació de wifi al recinte de les Corts i 
la reforma de les taquilles del Gol Sud. Aquesta xifra inclou inversions per valor de 3.334 milers d’euros corresponents a actuacions 
inicials del projecte Espai Barça. 

Durant la temporada 2014/15 el Club no ha amortitzat cap quota del préstec sindicat d’acord amb l’ajornament del pagament con-
cedit al Club en data 28 de juliol de 2014. El proper pagament serà en data 29 de juliol de 2015.

El període mitjà de pagament a proveïdors del Club durant l’exercici 2014/15 ha estat de 55 dies. Addicionalment, el Club té ajornaments 
que excedeixen el termini màxim legal per import de 4.427 milers d’euros. Si bé el Club està legitimat a pactar amb entitats esportives 
condicions de pagaments superiors al termini legal establert, continua esforçant-se per reduir el nombre de pagaments duts a terme 
fora del termini legal, de manera que efectuï els pagaments establerts a la Llei 3/2004 de 29 de desembre al més ràpid possible.

Per finalitzar, i de cara a complementar la informació bàsica que ha de contenir l’informe de gestió, fem constar que, durant l’exercici tan-
cat el 30 de juny de 2015, no s’han dut a terme activitats en matèria d’investigació i desenvolupament ni s’han adquirit accions pròpies, i 
que fins avui no s’han produït ni es preveuen altres esdeveniments posteriors que poguessin afectar significativament els comptes anuals.

Barcelona, 13 de juliol de 2015

 Sr. Ramon Adell i Ramon    Sr. Jaume Guardiola i Romojaro
 President       Vicepresident 

 Sr. Jordi Calsamiglia i Blancafort    Sr. Carles Tusquets i Trias de Bes
 Secretari       Tresorer
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Formulació dels comptes anuals 

En data 13 de juliol de 2015, la Comissió Gestora formula aquests comptes anuals a 30 de juny de 2015, que consten del Balanç, el 
compte de Pèrdues i Guanys, l’estat de canvis en el patrimoni net, l’estat de fluxos d’efectiu i la memòria (pàgines 1 a 63), els Annexos 
a la memòria I i II, així com l’Informe de Gestió.

En representació de la Comissió Gestora signen tots i cadascun dels fulls que formen aquests comptes anuals:

Sr. Ramon Adell i Ramon     Sr. Jaume Guardiola i Romojaro
President        Vicepresident 

Sr. Jordi Calsamiglia i Blancafort    Sr. Carles Tusquets i Trias de Bes
Secretari        Tresorer
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ABANTIA 
ABERTIS 
AC TALENT SPORTS & ENTERTAIMENT SL
ACB
ACCENTURE 
ACROSS SPAIN 
ADECCO
ADIDAS (REEBOK)
AGBAR
AGM ABOGADOS
ALBIO FERM
ALD AUTOMOTIVE
ALFA DYSER SL 
ALLIANZ 
ALMAQUIM SA
AMERICAN NIKE
AMIANTIT SPAIN
AMIRLUXURY
ANDBANC 
ANTONIO PUIG 
AQUALIA
ASSISTÈNCIA SANITÀRIA
AT TROTA
AVEA
AXA
BANC SABADELL 
BARCELONA 4 REAL - NOSTRUM SEA FOOD
BARNA PORTERS
BASF
BEKO
BERNAT FAMILY - CHUPA CHUPS 
BIOSYSTEMS
BMC
BNP -  THE CORPORATE GYM
BRITA
BT ESPAÑA
CANTROACE XXI ACE - LUIS SUÁREZ
CAPGEMINI ESPAÑA SL 
CATALANA DE PERFORACIONS
CATALANA OCCIDENTE - NAUTALIA
CHAMPIONS TRAVEL
CIRSA 
COBEGA
COFIDIS
COSCO IBERIA S.A. (INTERMODAL SVCS)
CREDIT ANDORRÀ - patrigest
CRÉDITO Y CAUCIÓN
CTS
DAMM
DE RIGO VISION
DELTA TECNIC SA
DEUTSCHE BANK

DISBESA (BEGUDES I MARKETING)
DOYEN-ASSETS 4 SPORTS 
DSV - ABX LOGISTICS
E&TB
EA SPORTS
ELECTROSTOCKS
ENDESA 
ENDLESS JEWELRY
ERNESTO VENTÓS
ESTRUCTURAS ARQUÉ
EURODETACH HOLLAND
EUROFRAGANCE
EUROFRED (SACHER) 
EUROMERCADO ESCUDERO, SL --  BUFFET 
LIBRE LA JONQUERA
EUROPEAN DRINKS DISTRIBUTION COMPANY 
- B-BROKERS
EVERIS (DMR) 
EVERRIS
EXCAVACIONS DUOCASTELLA
EXCELLENCE EVENTS TRAVEL
F. INICIATIVAS
FCB MERCHANDISING
FCC CONSTRUCCIÓN
FEDERACIÓ CATALANA
FEDEX (ARS NETWORK) - BUTRAGUEÑO 
BOOTLANDER
FONTVELLA--DANONE
FOOTBALL & MUSIC
FREIXENET
FRIT RAVICH
GARCÍA MUNTÉ ENERGIA
GAS NATURAL 
GESTAMP
GFT
GIEM SPORTS 
GOALTIX - MERIDIONAL BARCEL
GRAN CASINO DE BARCELONA
GRIFERÍA TRES
GRUPO ALDESA (ACISA)
GRUPO ELSAMEX
GRUPO EULEN
GRUPO FERRER 
GRUPO GRIFOLS (MOVACO)
GRUPO ORONA-ASCENSORES GALO 
GRUPO ZETA
GUY REYNIERS - MGR
HAVAS
HCC GLOBAL (ALL 4 EXPATS) 
HELM
HITACHI 
HOTEL PRINCESA SOFIA 

HOUSE NOMADS PRODUCTIONS 
IGOR DIDENKO
ILUMINACIÓN DISANO
IMAGE LABORATORIES-DELUXE 
INDRA
INDUSTRIAS MONTANYA (GRUP CIERCO) - 
IMMSA 
INOXFORMA
INTEL
JC DECAUX 
JETCOM 
JOYA ESPAÑA
JR INVESTMENTS ROS, SL (GUTSER) 
JT INTERNATIONAL IBERIA, SL (GALLAHER) 
JUERGEN HEITZ
LABORATORIS HIPRA
LACTALIS
LACTALIS PULEVA
LAND ROVER
LC PACKAGING
LEMAN PLUS   
LFP
LOGICALIS 
LOTO CATALUNYA (ENTITAT AUTÒNOMA) 
LUCTA
MARMEDSA
MAT HOLDING
MAYSTAR
MB92
MEDIASET ESPAÑA - PREMIERE MEGAPLEX  
MERCHANSERVIS
MESOESTETIC PHARMA GROUP 
METALQUIMIA
MIGUEL TORRES
MITSUBISHI
MONDELEZ
MORA BANC
MUNICH  
MYBCN EVENTS
NADAL FOWARDING SL 
NATIXIS
NECTAR SPORTS
ONE FOR ALL
OSBORNE CLARKE
OTHER DIRECTION
PANASONIC
PEKOS
PHIBO
PHILIP MORRIS 
PLAYTECH
POLIGRAS IBÉRICA 
PRIVALIA

PROLOGIS
RACC
RANDSTAD
REGAL - LIBERTY SEGUROS
ROBERLO
ROCA BRUNA
SANGULÍ SALOU  -  MARSOPA
SANOFI-AVENTIS 
SCA HYGIENE
SCHIBSTED
SEGURA VIUDAS - FREIXENET
SELECTA
SELLIGENT INTERACTIVE  
SERHS - ARCS
SERUNION
SERVEIS FUNERARIS DE BARCELONA
SILVEMOL
SMURFIT KAPPA 
SODEXO
SOLARCA
SOLER & PALAU
SONNET Mc KINNON 
SOVAC/SEAT
SPC JEVSA SLU 
SPECIAL CHEMICALS
SPORTS CAMPS
SURIS SL
TAG SYSTEMS - COMERCIAL ARQUÉ
TECHDATA
TECNITASA
TELEFONICA
TENNECO 
TEPSA
THE CYRANOS MC KANN 
TICKET BUREAU
TICKMEIN
TOSHIBA
TOTAL ESPAÑA S.A 
TOURISM WITH STYLE
TRANSPORT SIMULATION SYSTEM
TRAVEL CLICK 
TRAVEL CONNECTION 
TURISME DE BARCELONA
U FIRST SPORTS
U FIRST SPORTS- APPCO
U-FIRST - HEINEKEN
VENTE PRIVEE
VICTORIA LISSACK
WILLIAM HILL
XAVIER ROSSINYOL 
YOUNES ZOUBAIRI - SDC LIMITED 
ZARDOYA - OTIS

PARTNERS PRINCIPALS PARTNERS PREMIUM

PARTNERS OFICIALS PARTNERS SECCIONS

PARTNER OFICIAL
DE SECCIONS

PARTNER PRINCIPAL 
FUTBOL SALA

PARTNER OFICIAL
HANDBOL

EMPRESES I PATROCINADORS

PARTNER PRINCIPAL
DE SECCIONS



 247

Edita
FC Barcelona - Octubre del 2015

Texts i realització
FC Barcelona · Departament de Comunicació FC Barcelona

Disseny i Maquetació
Departament de Comunicació FC Barcelona

Fotografia
Arxius fotogràfics FC Barcelona

Impressió
Rotocayfo

Paper
Interior: Magno Satin de 115 G (lliure de clor)
Portades: Magno Satin de 300 G (lliure de clor)

CRÈDITS






	000_000_COBERTA CLUB_CAT
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