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DISTRIBUCIÓ SOCIS

Nombre total de socis

DISTRIBUCIÓ PER SEXE

DISTRIBUCIÓ GEOGRÀFICA

DISTRIBUCIÓ PER EDATS

a 30 de Juny del 2016

Barcelona Ciutat Resta de Catalunya Resta del món

EDAT (ANYS)

DONES

26,4%

HOMES

73,6%

HOMES DONES
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ACTES I PROJECTES SOCIALS

Reunió del Senat

L’any 2016, a causa del gran nombre de nous senadors que pas-
saven a formar part del Senat, es va realitzar un primer acte 
per a l’entrega del diploma acreditatiu als nous senadors, on  
van ser presents un total de 104 assistents, dels 186 convocats.
El mes d’abril es va celebrar a l’Auditori 1899 la reunió ordinària 
del Senat amb la presència de 194 senadors. El president Josep 
Maria Bartomeu va exposar la situació del Club, i, tot seguit, 
el vocal comissionat de l’Espai Barça, Jordi Moix, va presentar 
els projectes guanyadors del Nou Palau Blaugrana i del Nou 
Camp Nou. 

Exposició itinerant de l’Espai Barça

Amb l’objectiu d’apropar l’Espai Barça als socis de diferents co-
marques de Catalunya, es va organitzar una exposició itinerant 
del projecte que es va poder veure a 14 localitats catalanes. 
Coincidint amb el dia de la mostra, diferents membres de la 
Junta Directiva van dur a terme, a cada població, un acte de 
presentació als socis del territori de les noves instal·lacions que 
configuren el projecte Espai Barça. 

Lliurament d’insígnies a la fidelitat

Un total de 1.820 socis van ser convocats al llarg de la tempo-
rada per rebre el reconeixement als seus 50 anys de fidelitat al 
Club amb el lliurament de la insígnia d’or. La gran quantitat de 
socis distingits que es van donar d’alta el 1965 va fer que fossin 
necessaris un total de 20 actes a la sala Auditori, majoritària-
ment presidits pel president Josep M. Bartomeu, acompanyat 
pel vicepresident primer Jordi Cardoner.

Pel que fa als lliuraments de les insígnies d’argent als socis 
que van complir els 25 anys de fidelitat al FC Barcelona el 2015, 
aquest cop van estar convocats 1.122 guardonats en sis jorna-
des a l’Auditori 1899. També es va celebrar una sessió d’entrega 
de les insígnies d’or i brillants per a 74 socis que van celebrar 
els seus 75 anys de pertinença al Club, dels 107 que van ser 
convocats.

ACTES INSTITUCIONALS
Assemblea de Compromissaris

L’Assemblea General de Socis Compromissaris de la temporada 
es va celebrar al Palau de Congressos de Catalunya. Aquesta va 
ser la segona Assemblea a la qual assistien aquests compro-
missaris escollits per sorteig l’any 2014. Hi van assistir un total 
de 802 socis compromissaris, entre els quals també estaven 
inclosos els presidents de les federacions territorials de les 
penyes i els membres de les comissions estatutàries del Club.
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ACTES I PROJECTES SOCIALS

Sorteig dels nous compromissaris 

Acabat el termini de dos anys d’actuació dels socis compro-
missaris escollits per a les temporades 2014/15 i 2015/16, al mes 
de juny passat va tenir lloc l’elecció per sorteig dels nous com-
promissaris per a les dues temporades següents. Aquest cop, 
el sorteig va designar un total de 3.570 nous compromissaris. 
A més d’aquests socis, la resta de membres de l’Assemblea són 
els següents: els 857 socis més antics del Club; 21 membres de 
la Junta Directiva; 7 expresidents del Club; 4 membres de la 
Comissió de Disciplina; 5 membres de la Comissió Econòmica, 
i, finalment, els 30 presidents de les Federacions Territorials de 
Penyes. En total, 4.494 membres de l’Assemblea.

V Diada del Soci Solidari 

Per cinquè any consecutiu, coincidint amb la primera 
eliminatòria de Copa contra el Villanovense, el Club va 
organitzar la V edició de la Diada del Soci Solidari. Bona part 
dels 67.703 espectadors que van assistir a l’Estadi, que va 
representar un rècord d’assistència a aquesta Diada, pertanyien 
a entitats i associacions dedicades als col·lectius socials més 
desafavorits de Catalunya. Es van poder repartir un total de 
55.000 invitacions, per primer cop es va superar la disponibilitat 
de 100 localitats reservades per a persones amb cadires de 
rodes i un grup de joves de l’Associació Catalana de Síndrome 
de Down es van fer una foto a la gespa amb els jugadors del 
Barça. Uns dies abans 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.

Celebració de Sant Jordi 

La Diada de Sant Jordi va coincidir amb un partit de Lliga 
al Camp Nou, i el dissabte 23 d’abril es va poder celebrar la 
tradició amb els socis i aficionats que van venir a l’Estadi per 
presenciar en directe el partit contra l’Sporting. Roses i llibres 
van estar presents al Camp Nou i, malgrat la pluja, a les carpes 
situades en diferents punts de l’Estadi es van distribuir 20.000 
roses a socis i aficionats. El vicepresident primer Jordi Cardoner i 
la vicepresidenta Susana Monje van participar en aquesta en-
trega. El FC Barcelona també va celebrar un any més la cam-
panya Lletres al Camp!, impulsada per la Fundació, i va rebre a 
la Llotja de l’Estadi onze autors en llengua catalana amb obra 
premiada recentment.
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ACCESSIBILITAT-
SENSIBILITAT-
ESPECIALITZACIÓ

Atenció de l’OAE

Des de l’Oficina d’Atenció Especialitzada (OAE), amb l’objectiu 
de mostrar la sensibilitat del FC Barcelona envers les persones 
que pateixen qualsevol tipus de discapacitat o afectació 
en la seva mobilitat, es va seguir proporcionant una atenció 
especialitzada i personalitzada al llarg de la temporada 2015/16. 

L’OAE va coordinar, amb l’ajuda de la Mesa d’Assessors, di-
verses accions de millora en l’accessibilitat i l’adaptació a les 
instal·lacions del Club. Es va continuar implementant la millora 
de la comunicació amb el col·lectiu de socis discapacitats creant 
noves vies de contacte i ampliant el personal i els recursos.
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ACTES I PROJECTES SOCIALS

A Madrid per a la final de Copa 

L’OAE va coordinar i gestionar la venda d’entrades i el desplaça-
ment de 13 socis discapacitats amb els seus respectius acompa-
nyants a la final de Copa de Madrid. Els socis usuaris de cadira 
de rodes van viatjar en diferents trens de l’agència oficial del 
Club. A Madrid se’ls va proporcionar un transport adaptat di-
recte, tant a l’anada com a la tornada, entre l’estació d’Atocha, 
la Fan Zone i l’estadi Vicente Calderón, i el personal de l’OAE va 
estar en tot moment a la seva disposició.

‘T’Acompanyem’ continua creixent 

Al llarg de la temporada 2015/16 es va continuar consolidant el 
servei T’Acompanyem i es va incrementar novament el nombre 
de serveis respecte a les temporades anteriors. La qualitat del 
servei va destacar 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 1.120 dins de 
l’Estadi i 296 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 315 entrades per a persones amb 
problemes de mobilitat a l’Estadi. À
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PROJECTES DE PROXIMITAT
Llotja Oberta i Llotja Jove

La Llotja Oberta va oferir, una temporada més, la possibilitat a 
alguns socis de poder gaudir d’un partit des de la posició més 
privilegiada de l’Estadi: la Llotja Presidencial. La tria es va fer en-
tre tots els socis més grans de 18 anys, mitjançant un sorteig que 
va comptar amb la presència del vicepresident Jordi Cardoner. 
Hi va haver cinc socis guanyadors per a cada partit, que van 
poder venir amb un acompanyant. Un dels cinc socis sempre 
va ser un senador del Club. El partit contra el Deportivo del mes 
de desembre es va destinar a la Llotja Jove, i un grup de socis 
d’entre 16 i 18 anys van ser els escollits per assistir a la Llotja 
Presidencial.

Homenatge als voluntaris   

Un cop finalitzada la temporada, el FC Barcelona va fer un 
acte d’homenatge als voluntaris 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 dificultats per accedir al Camp Nou.

En total van ser 79 voluntaris els que van participar durant 
tota la temporada en aquest projecte de l’OAE. Des de l’inici del 
projecte hi han participat un total de 302 voluntaris.
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ACTES I PROJECTES SOCIALS

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 celebrar 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 2015/16 els socis més 
petits també van poder gaudir d’unes jornades formatives de 
futbol i van jugar un partit amistós al Camp Nou, fent realitat 
d’aquesta manera el somni inoblidable de jugar a la gespa on 
també ho fan els seus ídols. Aquesta activitat va destacar pel 
seu caràcter social i esportiu, que va afavorir que més de 500 
socis poguessin relacionar-se entre ells i fer ús de les instal·la-
cions esportives del FC Barcelona.

Llotja Oberta Palau

La Llotja Oberta del Palau va tornar a donar l’oportunitat a al-
guns socis de poder gaudir del privilegi de presenciar un partit 
de les seccions des de la Llotja del Palau Blaugrana. Aquesta va 
ser la segona temporada consecutiva que la Llotja Presidencial 
del Palau va obrir les seves portes per als socis en partits de 
totes les seccions professionals del Club. Els socis que van tenir 
l’oportunitat d’assistir a la Llotja del Palau van ser escollits per 
sorteig entre els socis que ho havien sol·licitat i cada un d’ells 
va gaudir d’una invitació doble per al partit pel qual van ser 
designats.  

‘Corrent fem Barça’ 

Més de 700 inscrits van participar a la Lliga d’atletisme per a 
socis Corrent fem Barça, que va arribar aquest període 2015/16 
a la seva quarta edició. La Lliga va estar formada per deu curses 
populars de 10 quilòmetres, repartides al llarg de la temporada, 
la primera de les quals va ser la Cursa Barça, celebrada el 6 de 
setembre. L’entrega de premis i trofeus de Corrent fem Barça 
es va dur a terme l’1 de juny a l’Auditori 1899, amb la presència 
del directiu Oriol Tomàs, responsable de les Seccions Amateurs 
del FCB.
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Grup Edelmira Calvetó 

Després de les eleccions del juliol passat, el Grup Edelmira Cal-
vetó (GEC) va tornar a reactivar-se aquesta temporada amb la 
incorporació de noves membres i sota la tutela institucional de 
l’Àrea Social. El GEC és el grup de treball que va crear la Junta 
Directiva el 2011 per recuperar la memòria històrica de la 
dona barcelonista, reivindicar el paper de les sòcies, impulsar 
el protagonisme de la dona dins el Club i reflexionar sobre el 
paper de la dona en l’esport. La presidenta és Susana Monje, 
vicepresidenta econòmica, i s’hi van incorporar Maria Teixidor, 
directiva i vicesecretària de la Junta; Rosa Maria Lleal i sor Lucía 
Caram, patrones de la Fundació; Roser Tiana, membre de la 
Comissió Social; Cristina Fàbregas, presidenta de la Penya Blau-
grana Sallent i la periodista Helena García Melero.
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ACTES I PROJECTES SOCIALS

XI Mostra de Nadales Blaugrana

Els nens i nenes socis del Barça van enviar més de 1.300 dibuixos 
per felicitar el Nadal arreu del món. Aquest cop l’encarregat 
de seleccionar les millors nadales va ser l’il·lustrador Francesc 
Rovira, que va escollir aquella que representava millor el Nadal 
blaugrana. El tema d’aquest any va ser Un desig blaugrana.

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

Tots els nens i nenes guanyadors, juntament amb els seus fa-
miliars, van poder assistir, en el mateix Museu del FC Barcelona, 
a l’entrega de premis que es va dur a terme el 18 de desembre.
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‘Fem família’

Al llarg de la temporada van anar funcionant els diferents pro-
grames adreçats a les famílies, amb els quals s’ofereixen tot un 
seguit d’avantatges exclusius per als socis d’aquest col·lectiu. 
Es van crear 327 carnets Fem Família i el nombre de passaports 
emesos va ser de 7.707 infantils fins a 7 anys, 4.706 infantils de 
7 a 14 anys i 246 passaports sènior. Pel que fa a l’assistència 
al Camp Nou, es van activar 18.568 Passaports Infantils i 257 
Passaports Sènior, mentre que les entrades de nens atorgades 
per assistir a partits del Camp Nou van pujar a 26.265 durant 
la temporada. 

Abonaments congelats per sisè any 

Aquesta temporada 2015/16 va ser la sisena que es van man-
tenir els preus dels abonaments, més enllà de l’increment de 
l’IPC, d’acord amb el compromís de l’actual Junta Directiva, que 
preveu estendre aquesta congelació de preus fins a l’any 2021. 

El mes de gener va finalitzar el procés anual de ratificació a 
la inscripció a la llista d’espera per abonaments a l’Estadi d’en-
guany. Per cinquè any consecutiu, la Junta Directiva va aprovar 
adjudicar els 209 abonaments donats de baixa després del 
procés de renovació de la temporada. Els nous abonats ja no 
hauran de pagar les tres temporades a fons perdut per inscrip-
ció d’un abonament, perquè la Junta va decidir eliminar aquest 
cost als socis inscrits a la llista d’espera, a la que el 31 de maig hi 
figuraven inscrits 9.499 socis.

Resultats de l’Observatori Blaugrana 

El Club va donar a conèixer els resultats de l’últim Observatori 
Blaugrana, l’estudi d’opinió que es realitza cada sis mesos i que 
avalua la situació de diferents àmbits de l’Entitat a través de la 
valoració dels socis consultats. Segons els resultats d’aquesta 
consulta telefònica, els socis del FC Barcelona van situar en un 
7,8 sobre 10 el seu grau de satisfacció en relació amb la situació 
general del Club. Amb aquest resultat es va refermar la con-
vicció que la massa social, majoritàriament, viu el dia a dia de 
l’Entitat amb orgull i alegria, posant l’accent en la bona marxa 
esportiva i en el seu bon funcionament. 
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MUSEU

UN MUSEU DE RÈCORD 
El Museu del FC Barcelona va enregistrar el màxim nombre de 
visitants des que es va inaugurar el 24 de setembre del 1984. 
Amb més d’1,9 milions de persones durant la temporada, va 
batre el rècord de visitants des que va obrir les seves portes, i 
això el consolida com el Museu més visitat de Catalunya des de 
fa més d’una dècada.

El Museu s’ha convertit en una visita obligada per a socis i 
aficionats del FC Barcelona i per a tots els visitants que vénen a 
conèixer la ciutat de Barcelona. La internacionalitat del Club ha 
quedat palesa i el Museu del Barça vol continuar mostrant la 
història del millor club de futbol del món als milers de visitants.

Noves tecnologies 

Apostant sempre per la darrera tecnologia de mercat, la tem-
porada 2015/16 es va substituir el mur interactiu de la història 
del FC Barcelona per un nou mur reactiu que incorpora un 
avançat sistema d’interacció gestual. El visitant pot accedir a 
una enorme base de dades i viure una experiència màgica i sor-
prenent al llarg de tota la història del FC Barcelona, revivint les 
grans nits de Champions, els millors gols de la història, els high-

lights de la temporada i els rècords del Club, entre molts d’altres.

Instal·lació Split Flap

Es tracta d’una instal·lació de 96 cel·les del tipus Split Flap. 
Aquesta va ser una tecnologia dissenyada els anys 50 i d’àmplia 
acceptació per a grans pantalles de senyalització d’estacions de 
trens i aeroports. La instal·lació es basa en el redisseny i millora 
d’aquesta tecnologia i és única a cap museu del món. La peça 
ens ofereix un recorregut sorprenent al llarg dels aspectes més 
destacats del Club: l’escut, els jugadors de llegenda, els valors, 
el palmarès o imatges del primer equip. En el seu conjunt, el 
sistema gestiona de manera independent fins a 4.800 imatges. 
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MUSEU

Inauguració del nou Espai Masia

El Museu va incorporar un nou espai dedicat al projecte de 
la Masia, al planter i als elements que configuren l’ADN Bar-
ça. A través d’un gran espai expositiu, el visitant pot conèi-
xer més coses sobre els orígens de la Masia i com ha esde-
vingut un dels pilars clau de la nostra identitat. Es podran 
descobrir els fonaments sobre els quals s’ha edificat l’actual 
model de joc blaugrana, la metodologia de treball de les 
seccions formatives del Club i els valors que caracteritzen 
l’estil Barça.

Cinquena Pilota d’Or de Messi

Dins de l’espai dedicat al millor jugador del món, Leo Messi, 
es va poder incorporar la cinquena Pilota d’Or guanyada pel 
jugador argentí, format des de la base a les categories inferiors 
del Club. Aquest espai és un dels més fotografiats pels visitants 
del Museu, com una clara demostració del ressò i l’admiració 
que genera la figura de Messi a tot el món. 

Noves col·laboracions

Dins de les col·laboracions amb altres entitats que han demanat 
material del fons patrimonial del Club que gestiona el Museu, 
la temporada 2015/16 es va treballar en comú amb la Fundació 
Fita, a la qual, amb motiu de l’exposició antològica de l’escul-
tora Pia Crozet, es va cedir temporalment l’escultura de l’artista, 
amb el títol de Gol. Mitjançant l’Agrupació Barça Jugadors, el 
Museu va aportar diferents objectes a l’exposició Barça Em-

pordà, a la Casa Empordà de Figueres, una mostra de la relació 
existent entre la capital de l’Alt Empordà i el FC Barcelona. 

Espai Actualitat

A aquest espai, on cada temporada es mostren els darrers títols 
conquerits, es va poder gaudir de les 4 copes guanyades la 
temporada 2015/16. El doblet de la Lliga i la Copa, que va ser el 
segon consecutiu, després del triplet de la campanya anterior, 
la Copa del Mundial de Clubs de la FIFA i la Supercopa d’Europa 
es van exposar en la vitrina commemorativa de la temporada.
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SECCIONS AMATEURS

LES SECCIONS AMATEURS 
DINS L’ÀREA SOCIAL

Potenciar la vessant social 

Aquesta temporada s’ha produït l’adscripció de les seccions 
amateurs a l’Àrea Social a fi de complir amb la voluntat de do-
nar a conèixer aquests esports entre els socis, penyistes i afici-
onats. S’ha dissenyat el full de ruta alineat amb el Pla Estratègic 
del Club, que ha d’ajudar a elevar, visualitzar i impulsar l’esport 
amateur dins aquests col·lectius que conformen el FC Barcelo-
na. Des de l’Àrea Social es potencia aquesta vessant social de 
les seccions amateurs, per arribar a ser un centre de formació 
de referència per als joves esportistes. Amb la tasca que s’efec-
tua diàriament en aquestes seccions, es treballen els valors del 
Club i es permet que, a través del Barça, els aficionats tinguin 
accés a aquests esports més minoritaris.

Marca, comunicació i gestió

S’ha establert aquesta temporada un projecte a tres anys amb 
l’objectiu de potenciar i donar més rellevància a la marca de les 
seccions amateurs, que preveu nou material a les instal·lacions 
d’entrenament i una més gran visibilitat els dies de partit i en la 
vida del Club. El projecte també té present enfortir la comuni-
cació a la web i a les xarxes socials, i està previst crear una eina 
periòdica per estar en contacte amb els interessats i difondre 
entre ells tota la informació d’aquests esports. Pel que fa a la 
gestió, s’ha reforçat l’estructura esportiva de cadascuna de les 
seccions i també l’administrativa, s’ha creat un punt d’atenció a 
les dependències de l’OAB i s’unifica la gestió de les seccions. Es 
pretén aconseguir una gestió centralitzada en què tots els in-
scrits i aficionats disposin dels canals d’atenció i administració 
per a l’adequada gestió i control.

Celebració d’ascens i acte de cloenda

La Llotja Presidencial del Camp Nou va ser l’escenari dels dos 
actes de reconeixement per celebrar l’ascens dels equips mas-
culins de voleibol i d’hoquei herba. El voleibol blaugrana jugarà 
la propera temporada a la màxima divisió estatal, la Superlliga, 
mentre que el primer equip d’hoquei herba va aconseguir l’as-
cens a la Divisió d’Honor A. Finalment, també es va celebrar al 
Miniestadi l’acte de cloenda de la temporada amb la presència 
dels equips de formació de totes les seccions amateurs del FC 
Barcelona, que va comptar amb la presència del vicepresident 
primer, Jordi Cardoner, i del directiu responsable de les seccions 
amateurs, Oriol Tomàs.

Visites del president i acte nadalenc

Al llarg de la temporada es van efectuar diferents actes amb 
l’objectiu de donar rellevància i més presència a les seccions 
amateurs dins l’activitat del Club. El president Josep Maria Bar-
tomeu va visitar les seccions amateurs blaugrana i es va fer 
una foto amb tots els equips de cadascuna de les nou seccions 
durant els mesos d’octubre i novembre del 2015. També es va 
fer un acte amb les seccions per celebrar el Nadal i el Cap d’Any, 
i es va aprofitar l’esdeveniment per escenificar l’entrega dels 
Carnets de les Seccions Amateurs del FC Barcelona, que acredi-
ta tots els membres d’aquest col·lectiu.
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CONTINUEN ELS ÈXITS

La secció d’atletisme blaugrana va millorar globalment els 
seus resultats respecte a la temporada 2014/15, ja que, a ban-
da de revalidar els títols més importants a Catalunya (cros, 
pista coberta i aire lliure), el primer equip masculí va acon-
seguir encapçalar el rànquing de medalles individuals junta-
ment amb els equips de relleus al Campionat d’Espanya abso-
lut superant el potent rival del Playas de Castelló.

A títol individual l’equip va mantenir atletes de nivell inter-
nacional i va reforçar l’equip masculí i  femení per tal de poder 
lluitar a la Lliga espanyola. Cal destacar que 14 atletes del FC 
Barcelona van prendre part en els Europeus d’Amsterdam i Ilias 
Fifa es va proclamar campió d’Europa en els 5.000 metres. A més, 
un bon nombre d’atletes blaugrana van participar en els Jocs 
Olímpics de Rio. 

Cal destacar la fornada d’atletes més joves que pugen amb 
força, ja que els equips sub-20 van ser podi als Campionats 
d’Espanya en Pista Coberta tant en categoria femenina 
(2n) com en masculina (3r). D’altra banda, un grup d’atletes 
blaugrana també van participar en els campionats del món 
júnior. A la promoció, es va mantenir la progressió dels 
darrers anys referent a l’augment del nombre de participants 
i la millora dels resultats, tant en actuacions individuals com 
per equips.

SECCIONS AMATEURS / ATLETISME

Primer Equip Masculí

Primer Equip Femení

Promesa Masculí

Promesa Femení

Sub-20 Masculí

Sub-20 Femení

Promoció

Campionat de Catalunya de Cros per Clubs

Campionat d’Espanya de Cros

Campionat de Catalunya de Clubs de pista coberta

Campionat de Catalunya de Clubs aire lliure

4x100 Campionat d’Espanya absolut

Copa del Rei

Lliga Nacional Divisió d’Honor

Campionat de Catalunya de Clubs de pista coberta

Campionat de Catalunya de Cros

Campionat d’Espanya de Cros

Campionat de Catalunya de Clubs aire lliure

4x100 Campionat d’Espanya absolut

4x400 Campionat d’Espanya absolut

Copa de la Reina de pista coberta

Lliga Nacional Divisió d’Honor aire lliure

Campionat d’Espanya de Cros

Campionat d’Espanya de Cros

Campionat de Catalunya de pista coberta

Campionat de Catalunya aire lliure

Copa Júnior Pista Coberta

Campionat de Catalunya de pista coberta

Campionat de Catalunya aire lliure

Copa Júnior de pista coberta

Campionat de Catalunya relleus (benjamí, aleví, cadet)

Campionat de Catalunya de Clubs (benjamí, aleví, cadet)

Campió

Campió

Campió

Campió

Campió

Segon 

Segon

Campiones

Campiones

Campiones

Campiones

Campiones

Subcampiones

Segones

Terceres

Subcampions

Subcampiones

Campió

Campió

Tercers

Campiones

Campiones

Campiones

Classificats

Classificats

EQUIP CAMPIONAT CLASSIFICACIÓ
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SECCIONS AMATEURS / RUGBI

PERMANÈNCIA 
A L’ELIT ESTATAL

El Sènior A va tancar una temporada excel·lent a la Divisió 
d’Honor A, l’elit del rugbi espanyol. El primer equip va ser 
capaç de mantenir la categoria sense patir i quan quedaven 
tres jornades per acabar la Lliga, els de Ricardo Martinena 
estaven lluitant per poder classificar-se per al play-off. Amb 
sis victòries consecutives, l’equip blaugrana va lluitar fins al 
final per disputar el play-off pel títol, però finalment no ho va 
aconseguir. La temporada va acabar amb vuit victòries, dos 
empats, dotze derrotes, quatre punts de bonus ofensiu i dos de 
bonus defensiu que van permetre sumar 42 punts després 
de jugar 22 jornades.

El Sènior B va ser el campió de la Divisió d’Honor Catalana, 
amb vuit dels nou partits guanyats, i 38 punts. Durant la Lliga, 
els nois de l’equip B van ser líders de la classificació durant 
tota la competició. A més, l’equip va ser semifinalista de la 
Copa Catalana, en què va caure a l’últim minut.

El Sènior C (Sub-21), que té com a objectiu cobrir el salt de 
categoria Sub-18 a lligues més potents i alhora de nodrir de ju-
gadors la resta de categories sènior que ho necessitin, va que-
dar en novena posició de la Primera Catalana, amb 21 punts.

A la resta de categories inferiors, el Sub-18 va quedar tercer 
al Campionat de Catalunya, i subcampió a la Copa Catalana, i 

el Sub-16 va fer una excel·lent evolució des de l’inici de la tem-
porada i va acabar sisè al Campionat de Catalunya.

Pel que fa a l’escola, cal destacar el paper que van fer 
totes les categories en els Campionats d’Espanya celebrats a 
Valladolid, on van participar 45 equips de tot l’Estat espanyol. 
El Sub-14 va quedar tercer de la Copa de Plata, el Sub-12, vuitè 
en Copa d’Or, i el Sub-10 tercer a la Copa de Plata. Els Sub-8 
també van participar en el campionat i van quedar en tercer 
lloc de la categoria de bronze. 

El FCB Rugbi va participar en 18 trobades, amb la visita de 
clubs d’altres països, principalment clubs irlandesos, anglesos 
i francesos. L’objectiu d’aquestes trobades és promoure la for-
mació esportiva i social dels nostres jugadors.

Com a novetat i amb la intenció de difondre l’esport del 
rugbi, el 2016 es va crear un equip femení, encara en fase pilot, 
però amb una elevada presència de noves jugadores.

SÈNIOR – A

SÈNIOR – B

SÈNIOR – C (SUB-21)

SUB –18

SUB – 16

ESCOLA SUB-14

SUB-12

SUB-10

SUB-8

Setè

Campió

Subcampió

Novè

Tercer

Subcampió

Sisè

Sisè

Tercer

Vuitè

Tercer

Tercer

Divisió d’Honor A (Espanya)

Divisió d’Honor Catalana A

Copa Catalana

Primera Catalana

Campionat de Catalunya

Copa Catalana

Campionat de Catalunya

Copa Catalana

Campionat d’ Espanya (Plata)

Campionat d’ Espanya (Or)

Campionat d’ Espanya (Plata)

Campionat d’ Espanya (Bronze)

EQUIP CLASSIFICACIÓCAMPIONAT
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ASCENS A LA MÀXIMA 
CATEGORIA 

L’equip de voleibol masculí va quedar tercer a la Superlliga 
Masculina 2 i va aconseguir la plaça d’ascens a la màxima cate-
goria. El conjunt barcelonista va fer una bona primera volta i es 
va classificar per disputar la Copa del Príncep, competició que 
van jugar els quatre primers equips classificats. Els blaugranes 
van superar el líder i campió de Lliga Can Ventura, però el des-
gast de la semifinal els va pesar i no van poder aconseguir el 
títol que va guanyar l’equip local, el San Sadurniño. A la Lliga 
Catalana, els de Sergi Bosch es van proclamar campions en der-
rotar a la final el Llars Mundet per 3-0 en els dos partits.

Pel que fa a les categories inferiors, el Juvenil va caure 
a les semifinals de la categoria amb un equip format de 
jugadors de primer any i de categoria cadet. El Cadet es va 
proclamar campió de Catalunya després de fer una fase regular 
espectacular i aquest juny competirà al Campionat Espanya 
que es juga a Múrcia. L’Infantil, amb un equip molt jove, no 
va poder repetir ser campió de Catalunya com la temporada 
2014/15, però van començar a formar un grup que pot aspirar 
anar amunt en els propers anys.

Sènior A 

Sènior B

Juvenil

Cadet

Infantil

Tercer (Ascens a Div. d’Honor)

Subcampió

Campió

Vuitè

Semifinalista

Campió 

Semifinalista

Superlliga Masculina 2

Copa del Príncep

Lliga Catalana Divisió d’Honor

1a Divisió

1a Divisió

1a Divisió

1a Divisió

EQUIP CLASSIFICACIÓCAMPIONAT

SECCIONS AMATEURS / VOLEIBOL MASCULÍ
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SECCIONS AMATEURS / HOQUEI HERBA

1r Equip Masculí

1r Equip Femení

2n Equip Masculí

2n Equip Femení

3r Equip Masculí

Juvenil Mascullí

Juvenil Femení

Cadet Masculí A

Cadet Masculí B

Cadet Femení

Infantil Masculí A

Infantil Masculí B

Infantil Femení

Aleví Masculí A

Aleví Masculí B

Aleví Femení A

Aleví Femení B

Benjamí Masculí 5x5 A

Benjamí Masculí 5x5 B

Benjamí Femení 5x5 A

Benjamí Femení 5x5 B

Benjamí Masculí 3x3

Benjamí Femení 3x3

4t

6è

9è

6è

9è

6è

7è

8è

11è

8è

9è

2n

6è

4t

7è

8è

9è

7è

8è

8è

3r

5è

3r

1r

8è

2n

5è

4t

8è

4t

7è

4t

3r

3r

7è

5è

6è

2n

6è

2n

No compten resultats

No compten resultats

Campionat de Catalunya Herba

DHB

Campionat de Catalunya  Sala

Campionat de Catalunya Herba

1a Divisió

Campionat de Catalunya  Sala

Campionat d’Espanya Sala

Campionat de Catalunya Herba

Campionat de Catalunya Herba

Campionat de Catalunya Herba

Campionat de Catalunya Herba B

Campionat de Catalunya Sala B

Campionat de Catalunya Herba B

Campionat de Catalunya Sala B

Campionat de Catalunya Herba

Campionat de Catalunya  Sala

Campionat de Catalunya Herba B

Campionat de Catalunya Sala C

Campionat de Catalunya Herba B

Campionat de Catalunya Sala C

Copa Federació

Campionat de Catalunya Herba

Campionat de Catalunya  Sala

Campionat d’Espanya Sala

Campionat de Catalunya Herba C

Campionat de Catalunya  Sala C

Campionat de Catalunya Herba B

Campionat de Catalunya Sala B

Campionat de Catalunya Herba

Campionat de Catalunya  Sala B

Campionat de Catalunya Herba C

Campionat de Catalunya Sala C

Campionat de Catalunya Herba B

Campionat de Catalunya Sala B

Campionat de Catalunya Herba C

Campionat de Catalunya Sala C

Campionat de Catalunya Herba B

Campionat de Catalunya Herba D

Campionat de Catalunya Herba B

Campionat de Catalunya Herba D

Campionat de Catalunya Herba

Campionat de Catalunya Herba

EQUIP CLASSIFICACIÓCAMPIONAT

EL PRIMER EQUIP, 
A LA DIVISIÓ D’HONOR A!

Gran temporada per a l’hoquei herba blaugrana. El primer 
equip masculí va aconseguir l’ascens a la Divisió d’Honor 
A després d’una bona trajectòria a la competició. Els 
blaugranes, que van acabar el curs en sisena posició amb 
24 punts, van poder ascendir atès que entre els cinc primers 
classificats hi ha quatre filials i, per tant, no poden jugar a la 
màxima categoria. Aquest retorn a la Divisió d’Honor A és 
molt meritori tenint en compte que es va fer amb un grup de 
jugadors formats a casa.

Després de l’ascens a la Primera Divisió estatal aconseguit a 
la temporada 2014/15, el repte del primer equip femení d’ho-
quei herba era la permanència. No va ser gens fàcil, ja que 
durant tot el curs el conjunt blaugrana va estar a la part baixa 
de la taula, però en el partit decisiu les blaugranes no van 
fallar amb un empat a casa contra el Reial Societat i un triomf 
per 0-1 a la pista del Complutense, rival directe. Així doncs, les 
blaugranes van complir amb l’objectiu de seguir un curs més 
a la segona categoria nacional i el repte és créixer a poc a poc 
per consolidar-se.
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SECCIONS AMATEURS / HOQUEI GEL

LA SECCIÓ VA CONTINUAR 
CREIXENT

Repetir un curs com l’anterior, en què es va guanyar un títol tan 
important com la Copa del Rei, era un repte molt complicat. 
Tot i no repetir aquest èxit, però el FC Barcelona va fer una 
bona temporada i l’equip de Danilo Didkovskyy va acabar la 
Lliga regular en tercera posició, i va millorar així el quart lloc del 
curs passat, mentre que en el play-off per al títol va caure a les 
semifinals contra el Jaca, que va acabar sent el campió de Lliga. 
Pel que fa a la Copa del Rei, el primer equip va superar la pri-
mera eliminatòria de quarts de final amb solvència, però a les 
semifinals es va tornar a topar amb el Jaca i va quedar eliminat.

Pel que fa a l’equip Sub-20, l’equip blaugrana va ser l’autèn-
tic dominador guanyant a la Lliga i la Copa d’Espanya sense 
conèixer la derrota. Per tant, el futur pròxim de l’hoquei gel 
està en bones mans, ja que a la base s’estan aconseguint grans 
resultats com ho demostren també els triomfs i títols del Sub-
18 i del Sub-16.

Sènior A

Sub-20 

 

Sub-18 

Sub-16

Sub-14                                                

Sub-12

Sub-10

Tercer

Semifinalista

Campió

Campió

Campió

Campió

Campió

Campió

2n classificat

2n classificat

Categories Formació

Categories Formació

Lliga 

Copa del Rei

Copa d’Espanya

Lliga

Lliga 

Copa d’Espanya

Lliga 

Copa d’Espanya

Lliga 

Torneig Int. Pirinenc 

Categories Formació

Categories Formació

EQUIP CLASSIFICACIÓCAMPIONAT
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SECCIONS AMATEURS / PATINATGE ARTÍSTIC SOBRE GEL

SEGUEIXEN LES VICTÒRIES  
I LA FORMACIÓ

El curs 2015/16 va continuar sent reeixit per a la secció ama-
teur del patinatge artístic. El treball i la bona feina realitza-
da durant la temporada va donar els seus fruits durant les 
competicions amb grans actuacions, així com podis i triomfs 
a tots els campionats disputats. La constància, tant dels en-
trenadors Patrick Capmartin i Marta Andrade, com de tots 
els patinadors, va ser clau en l’èxit blaugrana arreu de l’Estat 
i d’Europa.

Pel que fa al Campionat de Catalunya, el patinatge artístic 
blaugrana va aconseguir un total de 12 podis, entre els quals 
destaquen els primers llocs d’Annika Huestis, Júlia Rodríguez, 
Erika Riera, Maria Rodríguez i Aleix Gabara. Els èxits van con-
tinuar en el Campionat d’Espanya Absolut, en què el Barça 
va obtenir sis podis amb dos guanyadors: Martina Mancusí 
i Joan Farrés. A més, cal destacar la primera posició de Maria 
Rodríguez a la Copa Federació. 

Pista de Gel
 

La Pista de Gel va acollir aquesta temporada 2015/16 al voltant 
de 59.000 patinadors provinents de diversos col·lectius. 
L’Escola de Patinatge va tenir un total de 1.500 alumnes, i els 
cursos estaven adreçats a totes les edats i nivells. També es 
van  impartir classes per a discapacitats intel·lectuals.

La Pista de Gel va ser l’escenari de la Copa Barcelona de 
patinatge artístic i també del Campionat Ciutat de Barcelona, 
una exhibició de ballet sobre gel. A més, va tenir com a convi-
dat estel·lar el patinador espanyol Javier Fernández, campió 
d’Europa i del món, que va entrenar-se a la instal·lació blau-
grana amb motiu de la celebració a Barcelona de la final del 
Grand Prix 2015.

Al juny, la pista va organitzar el festival de fi de curs anual de 
l’Escola i la secció de patinatge artístic, en què van participar 
350 alumnes entre infants i adults.

Marina Revilla

Carla Sánchez

Noa Barcons

Annika Huestis

Clara Royo

Júlia Rodríguez

Alexandra Martínez

Anna Royo

Erika Riera

Fanny Maria

Maria Rodríguez

Aleix Gabara

Martina Mancusí

Joan Farrés

Arnau Joly

Ton Cónsul

Aleix Gabara

Ton Cónsul

Fanny Maria

Maria Rodríguez

Segona 

Segona

Tercera

1a 

Tercera

1a

Segona

Tercera

1a

Segona

1a 

1r 

1a

1r 

Segon

Segon 

Tercer 

Tercer 

Tercera

1a

Campionat de Catalunya

Campionat de Catalunya

Campionat de Catalunya

Campionat de Catalunya

Campionat de Catalunya

Campionat de Catalunya

Campionat de Catalunya

Campionat de Catalunya

Campionat de Catalunya

Campionat de Catalunya

Campionat de Catalunya

Campionat de Catalunya

Campionat d’Espanya Absolut

Campionat d’Espanya Absolut

Campionat d’Espanya Absolut

Campionat d’Espanya Absolut

Campionat d’Espanya Absolut

Campionat d’Espanya Absolut

Campionat d’Espanya Infantil

Copa Federació

NOM CLASSIFICACIÓCOMPETICIÓ
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SECCIONS AMATEURS / BÀSQUET EN CADIRA DE RODES

TEMPORADA 
DE TRANSICIÓ

La secció de bàsquet en cadira de rodes va completar una 
temporada que es podria qualificar de transició. El curs va 
començar amb un canvi d’entrenador. Oriol Claret, un tèc-
nic jove amb molta progressió, assumia les regnes de l’equip 
i feia el primer pas cap a un futur il·lusionant a llarg termini. 
Es va apostar per fer pujar Lluís Moya a l’UNES FC Barcelona, 
provinent de la base, l’Escola AFA (Activitat Física Adaptada), 
i donar-li minuts de qualitat. El repte era mantenir un equip 
competitiu dins les possibilitats de la pròpia secció. La primera 
volta de la Lliga Nacional va ser esperançadora, amb només 
una derrota davant el Global Basket - UAB, però la segona vol-
ta es va tancar amb una victòria i tres derrotes. Amb un balanç 
global de quatre triomfs i quatre derrotes, els barcelonistes van 
acabar la Lliga Nacional Grup Est en tercera posició, assolint in 

extremis la classificació per als quarts de final de la competició. 
El potent Servigest Burgos no va donar opció en aquesta 
eliminatòria de quarts i es va imposar amb claredat tant a 
l’anada (32-74) com a la tornada (59-26). 

Pel que fa a la Copa Catalunya, el resultat no va ser el desitjat. 
L’UNES FC Barcelona va perdre davant el Global Basket – UAB 
a la final, i va repetir així el subcampionat que ja havia assolit 
el curs anterior. 
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SECCIONS AMATEURS / BÀSQUET FEMENÍ

GRAN PRIMERA FASE 
SENSE PREMI FINAL

La temporada del Barça CBS A a la Copa Catalunya va estar 
marcada per una gran trajectòria en el transcurs de la primera 
fase, però un rendiment més irregular en el segon tram de la 
competició. Les noies de Tito Sobrín van quedar segones a la 
primera lligueta, amb un balanç de 14 victòries i quatre derrotes. 
No obstant això, a la ronda següent, el conjunt blaugrana va 
arribar a encadenar fins a sis derrotes consecutives i no va 
poder lluitar per disputar la fase d’ascens a la Lliga Femenina 2. 

L’altre sènior, el Barça CBS B, va competir a la segona 
màxima categoria del bàsquet català, Primera Catalana. Les 
blaugranes van complir amb escreix, ja que van finalitzar en 
tercera posició i van ajudar el primer equip sempre que va ser 
necessari. El balanç va ser de 25 triomfs i cinc derrotes. 

Pel que fa a les categories inferiors, cal destacar els tres 
equips júnior, els equips infantils i les Mini, campiones del 
Torneig Molinet, de Barcelona i subcampiones de Catalunya. 

Sènior A

Sènior B

Júnior A

Júnior Blau

Júnior Grana

Cadet A

Cadet Blau

Cadet Grana

Cadet Groc

Infantil A

Infantil Blau

Infantil Grana

Preinfantil

Mini A

Mini Blau

Mini Grana

Premini 

Setè

Tercer

Quart

Tercer

Primer

Segon

Tercer

Sisè

Segon

Setè

Quart

Tercer

Tercer

Primer

Tercer

Segon

Primer

Setè

Primer

Copa Catalunya

Primera Catalana

Preferent A

Campionat de Catalunya

Preferent B

Interterritorial

Campionat de Catalunya

Preferent A

Interterritorial

Interterritorial

Nivell A2

Nivell A1

Nivell A2

Nivell B1

Nivell A

Nivell A1

Nivell B1

Nivell A2

Nivell B1

EQUIP CLASSIFICACIÓCAMPIONAT
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Superlliga

Primera Nacional

Primera Catalana

Segona Catalana

Tercera Catalana

Juvenil A

Cadet A

Infantil A

Juvenil Blau

Cadet Blau

Infantil Blau

Juvenil Grana

Cadet Grana

Infantil Grana

Juvenil Pro

Cadet Pro

Infantil Pro

Infantil Escola

Aleví A

Novè

Campió

Cinquè

Campió

Quart

Tercer

Quart

Campió

Tercer

Tercer

Novè

Campió

Subcampió

Dotzè

Subcampió

Tercer

Subcampió

Campió

Subcampió

Subcampió

Tercer

Tercer

Segon

Sisè

Subcampió

Desè

Cinquè

Campió

Campió

Superlliga femenina

Superlliga Catalana

1a Nacional

Lliga Catalana Divisió d’Honor

Fase Campionat

Fase Permanència

Fase Campionat

Campionat d’Espanya

Superlliga Júnior

Fase Campionat

Campionat d’Espanya

Fase Campionat

Copa d´Espanya

Campionat d’Espanya

Fase Campionat

Copa d’Espanya

Fase Campionat

Fase Campionat

Copa d´Espanya

Fase Campionat

Fase Campionat

Fase Campionat

Fase Bronze

Fase Promoció

Fase Promoció

Fase Or

 Fase Plata

Fase Classificació

Fase Campionat

EQUIP CLASSIFICACIÓCOMPETICIÓ
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SECCIONS AMATEURS / V0LEIBOL FEMENÍ

Per cinquena temporada consecutiva, el primer equip va con-
tinuar a l’elit del voleibol estatal. El primer equip va haver de 
lluitar fins al final per obtenir la permanència en una Superlliga 
que després d’uns anys de crisi es torna a aixecar amb un equip 
de professionals de molt alt nivell.

Memorable temporada dels equips inferiors del vòlei 
blaugrana, ja que es va aconseguir una fita extraordinària i 
única amb els equips de la base: ser l’únic club classificat per 
als quatre campionats estatals: aleví, infantil, cadet i juvenil. La 
temporada del Juvenil A va ser un èxit, ja que va revalidar el 
Campionat d’Espanya, guanyant el seu cinquè títol en aquesta 
competició. El Cadet A va tornar a obtenir el Campionat de 
Catalunya després d’unes quantes temporades que es negava 
el títol. Molt destacada també va ser la temporada del Cadet 
Blau, campió de Segona Divisió, així com de l’Infantil i Juvenil 
Blau, subcampions de les seves categories.

La resta d’equips inferiors també van fer un any magnífic, 
tant pels resultats com pel compliment dels objectius de 
creixement en tots els aspectes.

PERMANÈNCIA A LA SUPERLLIGA 
I MÉS ÈXITS A LA BASE
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UN HISTÒRIC CONGRÉS 
MUNDIAL DE PENYES

A l’agost es va celebrar el XXXVI Congrés Mundial de Penyes, 
coincidint amb el Trofeu Joan Gamper. L’acte va esdevenir 
històric per diverses raons. En primer lloc, es tractava del primer 
Congrés en què la Confederació Mundial de Penyes ja estava 
legalment constituïda, i amb el seu espai a les instal·lacions 
del Club. A més, també va ser el primer acte multitudinari en 
què la Junta Directiva presidida per Josep M. Bartomeu podia 
exposar el projecte de Club que havia guanyat les eleccions 
del mes de juliol.

Els més de 1.000 penyistes reunits al Palau de Congressos 
de Catalunya, representant les 30 federacions territorials, van 
posar els fonaments del projecte Penyes Segle XXI, que ha de 
definir el moviment entre els anys 2015 i 2021.

A banda del president, el vicepresident primer Jordi Cardoner 
i el directiu Pau Vilanova van destacar que el moviment es tro-
ba en el seu millor moment, i encara té recorregut per córrer. El 
Congrés va quedar clausurat, com ja és habitual, amb el tradi-
cional dinar de gala.

Activitats per a grans i petits 

A banda de l’acte institucional, també es van dur a terme una 
sèrie d’activitats amb motiu del Congrés. Dos dies abans del 
Gamper va començar el Torneig de Futbol 7, que enguany ar-
ribava a la seva desena edició. Nou equips alevins i Set equips 
benjamins van disputar-se el campionat i també van gaudir 
d’unes jornades formatives a l’Auditori. A més, el dia abans del 
Gamper va concentrar diferents activitats a l’esplanada del 
Camp Nou.

També va tenir lloc el IV Torneig de Cartes de Penyes en 
què van participar 58 parelles de 33 penyes diferents. Un to-
tal d’onze federacions territorials van estar representades al 
torneig, que va tenir com a cloenda el sopar a la fresca, amb el 
Camp Nou de fons, i amb la participació de gairebé 500 per-
sones.

I el dia del Gamper els més joves tornaven a ser els 
protagonistes amb la celebració del IV Penyes Futbol Games. 
Setanta-dos joves menors de 18 anys, representant 17 penyes 
de 12 federacions van acudir al Camp Nou per veure qui tenia 
més habilitat en aquest joc de futbol de videoconsola.

Presentats els nous jugadors

Un dels clàssics del Congrés és sempre la presentació de les 
noves incorporacions del primer equip. La temporada 2015/16 
van ser Arda Turan i Aleix Vidal, que, acompanyats de Sandro 
i Munir, van fer les delícies dels penyistes. El nou secretari tèc-
nic Robert Fernández tampoc va voler perdre’s l’oportunitat 
d’agrair el suport i demanar confiança als nois de Luis Enrique, 
que tot just acabaven de guanyar el triplet.
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PROJECTES 
La Confederació Mundial de Penyes del FC Barcelona va 
començar a elaborar, conjuntament amb el Club, tota una 
sèrie de projectes amb l’objectiu fonamental de transformar el 
model de Penya per dur-la a l’excel·lència. És per aquest motiu 
que la temporada 2015/16 es van posar en marxa dos grans 
projectes globals, Penyes, Fem XXI! i De Catalunya al Món, i es 
va continuar per tercera temporada consecutiva amb el de Fem 

valors socials.

‘Penyes, Fem XXI!’

El primer pla a posar-se en marxa va ser el Penyes, Fem XXI! 
Aquesta iniciativa té com a objectiu final elaborar un model 
organitzatiu tan eficient com sigui possible, perquè tant les 
Federacions com la mateixa Confederació i el Departament de 
Penyes puguin atendre millor les penyes i siguin capaces de 
posar en marxa noves activitats i desenvolupar sinergies amb 
altres entitats en el territori.

“De Catalunya al Món”

De la mà de l’FCBEscola, el Departament de Penyes es va fixar 
com a objectiu fer créixer la massa social del FC Barcelona in-
ternacionalment, amb la creació de penyes en aquells llocs on 
s’estableixi l’FCBEscola i amb la possibilitat de crear escoles en 
aquells llocs que es considerin estratègics allà on hi hagi una 
penya. Aquesta interacció possibilitava així la creació de vin-
cles importantíssims per consolidar la marca Barça arreu del 
món, tant des del vessant esportiu i de formació, com des del 
vessant social. 

‘Fem valors socials’

El projecte Fem valors socials va viure la seva tercera tempo-
rada. Sota la coordinació de l’exjugador Paco Clos, es van dur 
a terme cinc jornades formatives amb l’Agrupació de Futbol i 
Penyes en què van participar més de 250 nens i nenes d’entre 
8 i 10 anys. A més, la selecció de penyes de l’Agrupació va jugar 
un partit amistós amb la Penya de Nova York i un torneig de 
categoria aleví i benjamí a Begur, sota la direcció dels entrena-
dors de l’FCBEscola.

Per altra banda, i conjuntament amb el Consell de Solidaritat, 
la Fundació Probitas i la Fundació del FC Barcelona, es van fer 
cinc Jornades Socials (Sabadell, Salt, Canovelles, Sant Adrià i 
Lleida) amb la participació de 320 nois i noies. Les Jornades 
Socials tenen com a objectiu principal el foment dels hàbits 
saludables entre els més joves i la transmissió dels valors 
inherents al Club mitjançant la pràctica de l’esport.

À
re

a
  S

o
ci

a
l



114 MEMÒRIA FC BARCELONA

PENYES

ACTES 
Durant la temporada 2015/16 es van celebrar gairebé 900 actes, 
més de 300 dels quals van comptar amb alguna representació 
oficial del FC Barcelona. 

Augment d’actes solidaris

El moviment cada cop és més conscient que una de les idees 
troncals per fer Barça al territori és mitjançant la solidaritat. 
Durant aquesta temporada es van organitzar més de 70 
actes de caràcter solidari, coordinats pel Consell de Solidaritat 
de Penyes. Entre d’altres, cal destacar la gran gala solidària 
organitzada per la Federació de Penyes Barcelonistes de 
Castella la Manxa, durant la qual es va entregar el II Premi Tito 
Vilanova.

Més escuts al Camp Nou

Un dels fets que les penyes valoren més és poder tenir el seu 
escut a la façana de l’estadi del Camp Nou. Aquesta temporada 
van ser un total de 19 penyes d’arreu del territori les que van 
celebrar la descoberta del seu emblema, i, d’aquesta manera, 
cada cop són més les penyes que tenen presència als accessos 
de l’Estadi.

Rècord de Trobades

Es va establir un rècord de trobades de penyes barcelonistes 
durant aquesta temporada. Amb l’organització territorial vi-
gent des del 2013, a base de federacions territorials, cada zona 
penyística està dotada, cada cop més, d’una estructura i un 
òrgan de govern, que permet i facilita l’organització d’aquest 
tipus d’esdeveniments.

Cal destacar, entre d’altres, el Congrés de Penyes Barcelonis-
tes d’Andalusia, Ceuta i Melilla, que se celebra amb caràcter bi-
anual. La Trobada de Penyes Barcelonistes de les Comarques de 
Castelló va ser un dels actes que va tancar la temporada coin-
cidint amb el 50è Aniversari de l’Associació Cultural i Esportiva 
Penya Barcelonista d’Onda. El president Josep M. Bartomeu va 
assistir a l’acte, acompanyat del vicepresident Jordi Cardoner i 
el directiu Pau Vilanova.

Sempre allà on viatja el Barça

Allà on viatja el Barça, les penyes del territori també hi són 
per tal que l’expedició blaugrana se senti com a casa, donant 
suport als equips blaugrana. La Peña FC Barcelona Japan va 
ser una gran amfitriona, organitzant una trobada al Japó amb 
motiu del desplaçament pel Mundial de Clubs. Més de 300 per-
sones es van trobar a l’acte, que va comptar amb l’assistència 
del vicepresident Jordi Cardoner i el directiu Pau Vilanova. 
El fervor blaugrana es va fer sentir al país del Sol Naixent.

A més, aquesta temporada van tenir lloc unes 40 recepcions, 
i no només quan va viatjar el primer equip. Les penyes d’arreu 
van rebre també les delegacions del bàsquet, l’handbol, el fut-
bol sala, l’hoquei, i també de diversos equips formatius, la qual 
cosa demostra la passió que sent la gent pels colors blaugrana. 
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Les penyes, amb els equips

La temporada en curs es van gestionar més de 2.000 entrades 
de partits de Lliga com a visitant. Pel que fa a la Lliga de Cam-
pions, es van repartir més de 1.600 entrades, en què el partit a 
Londres davant l’Arsenal va ser un punt d’inflexió en el nombre 
de penyistes presents en una eliminatòria europea, ja que es 
va arribar a un total de 230 penyes desplaçades a la capital 
britànica.

Les penyes també van ajudar a aixecar la 28a Copa del Rei a 
Madrid davant del Sevilla. Els de Luis Enrique van sentir l’alè de 
tots els barcelonistes al Calderón, entre els quals hi havia més 
de 3.000 penyistes. Més de 1.000 penyes van estar-hi repre-
sentades, organitzant més de 40 autocars que sortien d’arreu 
del territori.

Apropar els més joves a l’Estadi

És més que conegut el compromís de les penyes amb els més 
joves del territori. És per això que brinden l’oportunitat a nois 
i noies de fins a 14 anys a assistir a l’Estadi pel preu simbòlic 
d’1 €. Aquesta temporada més de 2.600 joves penyistes van 
poder gaudir d’un dels partits al Camp Nou assignats per a 
aquest tipus d’entrades.

Contribuint a un rècord solidari

El partit de setzens de final de la Copa del Rei davant del 
Villanovense va esdevenir un rècord d’assistència al Camp Nou 
en la V Diada del Soci Solidari. Diverses entitats van fomentar 
l’assistència dels més de 67.000 seguidors que van ajudar a 
fer el primer pas cap al doblet. I les penyes no van dubtar a 
contribuir a la causa, ja que van repartir unes 10.000 entrades 
entre diverses associacions i entitats solidàries. 

ATENCIÓ A LES PENYES
Més i millors serveis a les penyes

Un any més, l’Oficina d’Atenció a les Penyes va ser el centre 
neuràlgic de l’activitat de gestió i atenció a les penyes. La 
temporada 2015/16 es van respondre més de 21.000 correus 
electrònics, i es van atendre gairebé 10.000 trucades. A més, 
cal destacar les prop de 7.000 visites i gestions de caràcter 
presencial. 

PENYES DE DOL 

Johan Cruyff: Va ser clau en l’extensió del moviment 
penyístic arreu del territori. Les penyes es van expandir als 
anys 90 gràcies a figures històriques com l’holandès, que 
amb els seus èxits amb el Dream Team va elevar el barce-
lonisme creant noves ambaixades per tot el món.  L’ofrena 
floral al seu memorial va ser encapçalada pel president de la 
Confederació Mundial de Penyes, Antoni Guil, el vicepresi-
dent primer Jordi Cardoner i Casaus, el directiu Pau Vilanova 
i una delegació de presidents de les Federacions de Penyes. 

Manel Vich: Va ser la Veu del Camp Nou durant més de 
60 anys, però també va representar un símbol per al mo-
viment penyístic. Les penyes enyoraran un personatge tan 
carismàtic i sempre disposat a viatjar per tot el territori per 
seguir fent Barça. Al llarg de la seva vida va participar en 
molts actes amb el teixit associatiu. L’última participació va 
ser en una Gala Solidària a Castella-la Manxa, on va tornar 
a aportar el seu característic somriure i la seva estima per 
les penyes.
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Xarxes socials

El moviment de penyes va continuar despertant interès a les 
xarxes socials. Tant és així que a principis del 2016 el Facebook 
de penyes va arribar als 5 milions d’usuaris, fet que va con-
tribuir notablement a fer líder el FC Barcelona en aquest àmbit 
comunicatiu. La pàgina de Facebook de penyes és, a dia d’avui, 
el segon compte oficial del Club en nombre d’usuaris, superat 
només per la pàgina global. 

Sisena temporada del ‘Quina Penya!’

També es va estrenar una nova temporada del programa Qui-

na Penya! a Barça TV, presentat i dirigit per Llucià Ferrer. Des 
d’un prisma desenfadat i amb un toc d’humor, el periodista va 
recórrer el territori per conèixer la penya de diversos municipis 
en 13 capítols. La presència d’aquest programa a Barça TV de-
mostra un cop més l’interès que desperta el moviment entre 
l’audiència més barcelonista.

Nous projectes

D’altra banda, el Club i la Confederació també van començar a 
treballar en un pla de comunicació, en la línia dels altres projectes 
engegats, per portar el moviment de penyes a l’excel·lència. 
A més, també es van iniciar les emissions de Gent Blaugrana, 
un altre programa dirigit per Llucià Ferrer amb 13 episodis que 
tracten diversos projectes de referència dins l’àmbit social del 
Club.

COMUNICACIÓ
Nova web i infopenyes

Amb la voluntat de millorar la informació del moviment de 
penyes, es va canviar i modernitzar el web, d’acord amb la 
imatge del lloc del FC Barcelona. Aquesta temporada també 
va servir per augmentar el flux de comunicacions a través 
d’aquest mitjà, la qual cosa va fer créixer tant el trànsit de 
visites al web com el nombre d’obertures als infopenyes.

App de penyes

L’app de penyes va continuar proveint d’informació de servei 
a tots els usuaris que tenen aquesta aplicació descarregada 
de manera gratuïta al seu dispositiu mòbil. El nombre de 
descàrregues va seguir augmentant progressivament, i van 
augmentar també els serveis d’aquesta actual manera de rebre 
la informació.
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NOVES PENYES
El moviment continua creixent

Durant la temporada 2015/16 es van oficialitzar un total d’onze 
penyes, que engrandeixen encara més el moviment penyístic.

Més de la meitat dels nous membres de la família 
barcelonista són internacionals, essent de llocs tan diversos 
com el Marroc, Escòcia, Mèxic, Austràlia o el Kirguizistan. Amb 
aquesta gran varietat cobrint els dos hemisferis, es demostra 
que el moviment s’està expandint, i aprofundeix encara més 
en el territori.

Amb això, el nombre de penyes oficials del FC Barcelona 
al final de la temporada puja a 1.246, amb un total de 157.696 
penyistes.

Penya Blaugrana de Marrakech

Penya Blaugrana Irvine

Peña Barcelonista Rianxo 

Penya Barcelonista Marc Ramon de Lloseta 

Peña Rincón del Barça en México

Penya Blaugrana Sydney

Barcelona Fan Club in Bishkek

Penya Barcelonista del Morell 

Penya Blaugrana de Mèxic DF

Peña Barcelonista de Benabarre y Comarca

Peña Barcelonista Da Costa 

Marràqueix

Irvine

Rianxo  

Lloseta 

Mèxic DF

Sydney

Bixkek

El Morell 

Mèxic DF

Benabarri 

San Cibrao 

EL MARROC

ESCÒCIA

LA CORUNYA 

ILLES BALEARS 

MÈXIC

AUSTRÀLIA

KIRGUIZISTAN

TARRAGONA 

MÈXIC

OSCA 

LUGO

NOM POBLACIÓ PROVÍNCIA / PAÍS

Catalunya, Catalunya Nord, 

Andorra, València, Balears

Resta d’Espanya

Resta del món

Totals

618

527

101

1.246

105.181

37.541

14.974

157.696

ÀMBIT PENYES PENYISTES

À
re

a
  S

o
ci

a
l



118 MEMÒRIA FC BARCELONA

AGRUPACIÓ BARÇA  JUGADORS

Formació. Doble itinerari

Es va desenvolupar un model de formació destinat a capaci-
tar la persona per a un lloc de feina (entrenadors, locutors de 
ràdio, anglès per a entrenadors...), amb el complement de la 
recerca de feina per a aquelles persones que finalitzen aquesta 
formació.

Es va continuar el model de formació universal atenent les 
necessitats manifestades pels socis de l’Agrupació (Excel, an-
glès, utilització de telèfons intel·ligents...).

En total, es va passar de 176 alumnes el 2014 a 181 el 2015, i de 
408 hores lectives a 515 hores el 2015.

Esport. Impuls de tots els equips

Es va incrementar el servei esportiu: servei de fisioterapeuta, 
metge, desfibril·lador, organització de partits, entrenador, àr-
bitre, etc.

L’ABJ reuneix dos cops per setmana més de 200 persones que 
s’entrenen a les instal·lacions del FC Barcelona.

Es van jugar 62 partits, amb 275 gols a favor i 72 en contra.
Es va donar un ferm impuls a les seleccions de veterans (+35 

anys, +55 anys i veterans), organitzant més partits per a cadas-
cuna de les seleccions i cercant el foment del barcelonisme fora 
d’Espanya (EUA, Grècia, etc.).

El projecte FCB Legends es va desenvolupar mitjançant l’ar-
ticulació d’un equip i diversos productes per a la venda tant 
de l’Agrupació com del FC Barcelona. Es va organitzar, junta-
ment amb el FC Barcelona, un partit a Querétaro (Mèxic): FCB 
Legends vs. México Legends. La posada en marxa del projecte 
FCB Legends va ser una de les fites assolides al llarg de la tem-
porada, en col·laboració amb el Club, per posar en valor els 
grans noms de la història viva del Barça, una tasca a què l’ABJ 
ja feia anys que destinava esforços. El debut dels FCB Legends 
a Querétaro (Mèxic) va ser un dels resultats d’aquesta aliança, 
complementada per accions pròpies com la gestió d’activitats 
comercials amb presència d’exjugadors blaugrana.

Es van organitzar 13 esdeveniments comercials amb exjuga-
dors i per a exjugadors.

Borsa de treball. Nou impuls

Redisseny del funcionament de la borsa de treball amb con-
venis de col·locació laboral d’exjugadors i píndoles de formació 
pràctiques destinades a la recerca de feina. L’ABJ es transforma 
en una part activa en la recerca de feina i noves oportunitats 
per als exjugadors, tant a Catalunya com a l’estranger. Es va 
incorporar un servei d’acompanyament a les persones, des de 
l’orientació professional fins a l’assessorament jurídic i fiscal.

L’Agrupació Barça Jugadors (ABJ), partint de l’aportació del 
0,5% que els jugadors del futbol professional destinen a l’ajut 
i el suport als exjugadors, desenvolupa una gran tasca social i 
assistencial amb els exjugadors del FC Barcelona.

L’ABJ va tancar la temporada 2015/16 havent consolidat les 
bases per impulsar un nou creixement de l’Entitat en l’aspecte 
quantitatiu però també en el qualitatiu. Es va elaborar i con-
sensuar un Pla estratègic per actualitzar les accions de l’Agru-
pació al segle XXI i que serà aplicat als més de 1.100 socis i sim-
patitzants que té.

L’Agrupació, la temporada 2015/16, va pivotar la seva activi-
tat en base als eixos d’actuació següents: 

LA CASA DE TOTS ELS 
EXJUGADORS DEL CLUB
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Un espai de relació

Ja sigui en els entrenaments setmanals, en les activitats socials 
organitzades per les diferents comissions o bé en els partits di-
rigits a totes les edats, l’ABJ va continuar fent la funció d’espai 
de relació entre totes les persones que han defensat la samar-
reta del Barça jugant a futbol. Durant la temporada 2015/16 
l’ABJ va treballar en la millora de la qualitat d’aquests serveis, 
posant-los a l’altura dels estàndards que corresponen a un club 
com el Barça. Uns serveis que podrien millorar encara més amb 
el Nou Espai Barça.

El sopar anual va comptar amb una destacada presència als 
mitjans i una assistència de pràcticament 500 persones (in-
closos el president de la Generalitat i el del FCB).

Es van fer nou jornades del programa Enganxa’t a mit-
jançant xerrades d’exjugadors a nens de 12 anys a tot Espanya.

Les 13 activitats socials que es van organitzar, amb gairebé 
500 assistents, van permetre fomentar tant les relacions entre 
els jugadors com l’ajut mutu entre ells.

Es van ajudar i acompanyar els jugadors amb més necessi-
tats, especialment aquells que estan sols.

Som ABJ. Fem barcelonisme 

L’exjugador del Barça coneix millor que ningú el valor d’haver 
defensat els colors. Uns valors que es mantenen intactes amb 
el pas del temps i que des de l’ABJ es van fomentar per acon-
seguir els objectius següents:

La presència dels exjugadors va augmentar en els actes de les 
penyes barcelonistes, que van passar de 122 actes l’any 2014 
a 186 durant el 2015, i cada cop hi va haver més exjugadors 
implicats.

El Premi Barça Jugadors, per reconèixer el jugador del Barça 
amb més joc net, va tenir un important increment de la 
participació del públic, que va designar Javier Mascherano 
com a guanyador. A més, es va produir un increment de la 
visibilitat i la repercussió de la Setmana Barça Jugadors per 
portar el barcelonisme a una localitat de Catalunya, amb 300 
participants a la Trobada Barça Jugadors. La participació dels 
exjugadors en partits benèfics es va doblar.

Es va fer nova pàgina web de l’Agrupació dins la web del FC 
Barcelona amb un increment exponencial de les visites i amb 
una clara aposta d’informar amb celeritat de les activitats 
de l’Agrupació, i es va treballar en el projecte en línia del Gran 
Diccionari de Jugadors del Barça perquè pugui ser accessible 
a tots els aficionats.

Finalment, es van produir 11 programes Seguim en Joc, 5 edi-
cions del Diari de Jugadors, 4 edicions de la pàgina bimensual 
diari Sport en castellà, 4 edicions del Notes i 44 edicions del 
Newsletter.
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