
Comparteix la teva foto a les 
xarxes socials

Afegeix l’etiqueta #COPAFCB

Podràs guanyar la samarreta del 
Barça de la temporada vinent!
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L’exhibició de pancartes, símbols, emblemes i 
llegendes que incitin a comportaments no adequats.

Tinença, activació i llançament de tota classe 
d’armes o objectes.

Venda, consum o tinença de begudes alcohòliques, 
de substàncies estupefaents, psicotròpiques o 
estimulants.

La irrupció no autoritzada al terreny de joc.

La participació violenta en altercats dins el recinte 
esportiu o els seus voltants.

Portar DNI o passaport.

Portar l’entrada nominal.

No es permet l’accés a l’estadi amb nens en braços.

Es prohibeix l’accés amb motxilles superiors a 
25x25x25 cm.

La Fan Zone estarà oberta fins a les 19h. Se serviran 
cerveses fins a les 17h.

No està permès encendre bengales o qualsevol material 
pirotècnic.

No està permès el consum de begudes alcohòliques d’alta 
graduació.

Pot ser escorcollat per a l’accés a aquesta zona.

Reservat el dret d’admissió.

Horari  d’obertura de portes: A partir de les 18h. (Es 
recomana anar amb antelació a l’estadi) 

Com arribar:

Estadi Vicente Calderón
Paseo de la Virgen del Puerto, 67, 28005 Madrid

Metro:

ACCIONS SANCIONABLES

MESURES DE SEGURETAT A L’ENTRADA DEL PARTIT

INFORMACIÓ GENERAL

27 MAIG 21:30H 
VICENTE CALDERÓN

PIRÁMIDES

VOLS GUANYAR UNA 
SAMARRETA DEL BARÇA DE 
LA TEMPORADA 2017/18?

#COPAFCB



És el punt de trobada blaugrana a Madrid on es 
podrà gaudir d’activitats i actuacions en directe 
fins a l’inici del partit.

A més a més, la Fan Zone disposarà d’un punt 
d’informació per resoldre dubtes dels socis i 
aficionats que hi assisteixin. 

HORARI FAN ZONE: De 10h a 19h.

UBICACIÓ:  Parque del Antiguo Matadero, Paseo de la Chopera. 

METRO: La parada més propera a la Fan Zone és LEGAZPI.

ZONA APARCAMENTS AUTOCARS FCB: Paseo de la Chopera, 
al costat de la Fan Zone.

INFORMACIÓ GENERAL

ESTADIO 
VICENTE 

CALDERÓN

FANZONE
FCBARCELONA

BUSOS
AFICIONATS FCB

Marca el gol de la Final, Desafia el porter, Participa en la 
porra de la Final, La foto estrella, Fes Diana, El xutòmetre...   
i moltes més! Participa-hi!

Mostra el teu barcelonisme a les xarxes socials amb 
l’etiqueta #CopaFCB. Punts de càrrega per a mòbils!

Foodtrucks i dos punts de restauració, on gaudir d’un 
servei de bar durant tot el dia i zona de descans per 
recuperar forces i preparar-se per la final. 

Des de les 11 h fins a les 19 h, actuacions en directe 
amb DJ, batucada, txaranga, speakers i Ramón Mirabet! 

TALLERS I ACTIVITATS FAN ZONE INTERACTIVA

ZONA DE RESTAURACIÓ ACTUACIONS EN DIRECTE
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FAN ZONE BLAUGRANA

LEGAZPI (Fan Zone) PIRÁMIDES (Estadi Vicente Calderón)


