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Benvolguts socis i benvolgudes sòcies,
A través d'aquesta carta vull fer-vos conèixer l'acord que avui firmarem amb l'Unicef a Nova York. Per aquest acord, de cinc anys
de durada, els equips de futbol del FC Barcelona portaran aquesta temporada a la samarreta el logotip de l'Unicef. Dimarts, en l'inici de la Lliga de Campions contra el PFC Levski Sofia al Camp Nou, l'equip estrenarà la nova samarreta. L'Assemblea General
de Socis Compromissaris de l'agost del 2003 va autoritzar la Junta Directiva a negociar un acord per posar publicitat a la samarreta. La situació econòmica que ens vàrem trobar a l'arribada al club ens obligava a recórrer a tots els recursos disponibles.
La divisa més que un club és una definició oberta. Potser és aquesta flexibilitat el que la fa tan encertada per definir la complexa
identitat del FC Barcelona. Sempre hi ha hagut el Barça que juga cada diumenge i cada dimecres, i el Barça que cada dia, constantment, batega al compàs dels neguits de la gent. El Barça del diumenge i el dimecres ja és un club global. Ara pretenem globalitzar també aquest Barça que es preocupa per la seva gent, volem globalitzar el Barça cívic, solidari i humanitari.
I hem cregut que la millor manera de fer-ho era associar-nos amb l'Unicef, el fons de les Nacions Unides que vetlla pel benestar
dels infants. D'una banda, vàrem decidir aportar el 0'7 per cent dels ingressos a la Fundació del FC Barcelona i adherir-nos als Objectius del Mil·lenni de les Nacions Unides. I d'una altra banda, hem decidit col·laborar a la tasca humanitària de l'Unicef amb l'aportació d'un milió i mig d'euros anuals durant cinc anys i amb la cessió de la samarreta per posar-hi el seu logotip. Estem
convençuts que és un acord molt bo, perquè situa el FC Barcelona en una dimensió única.
Som conscients dels reptes que aquesta decisió ens planteja. Ser més que un club al món és un propòsit que hem de fer tots nosaltres i que l'hem de fer cada dia. Els jugadors, els tècnics, els directius, els empleats, els socis, les penyes i els aficionats, tothom hi està implicat. Però estem convençuts de la nostra capacitat per aconseguir-ho. Perquè creiem que amb aquest projecte
donem sortida a la vocació universal del FC Barcelona.
Esperem que aquest projecte us il·lusioni i que us el feu vostre. És el repte més important que tenim plantejat per als pròxims anys.
Moltes gràcies pel vostre suport i confiança.

Joan Laporta i Estruch
President del FC Barcelona
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PLANTILLA PROFESSIONAL
FC BARCELONA
TEMPORADA 2006 · 2007

ENTRENADOR
Frank Rijkaard

Víctor VALDÉS
PORTER · DORSAL 1
Data i lloc naix. 14.01.82
L’Hospitalet de Llobregat

Albert JORQUERA
PORTER · DORSAL 25
Data i lloc naix. 03.03.79
Bescanó (Girona)

RUBÉN Iván Martínez
PORTER · DORSAL 28
Data i lloc naix. 22.06.84
A Coruña

Juliano Haus BELLETTI
DEFENSA · DORSAL 2
Data i lloc naix. 20.06.76
Cascavel (Brasil)

Gianluca ZAMBROTTA
DEFENSA · DORSAL 11
Data i lloc naix. 19.02.77
Como (Itàlia)

EQUIP TÈCNIC
ENTRENADORS ASSISTENTS
Johan Neeskens
Eusebio Sacristán
ENTRENADOR PORTERS
Juan Carlos Unzué
PREPARADOR FÍSIC
Paco Seirul·lo
Albert Roca
TÈCNIC MUSCULACIÓ
Joan Solé
DOCTORS
Ricard Pruna
Gil Rodas
Toni Tramullas
FISIOTERAPEUTES
Jaume Jardí
Manel García
ATS ESPORTIU
Manel García
DELEGAT
Carles Naval
MATERIAL
Josep Maria Corbella
José Antonio Ibarz
Gabri Galán

ALTES

BAIXES

Gianluca ZAMBROTTA
Juventus FC
Lilian THURAM
Juventus FC
Eidur GUDJOHNSEN
Chelsea FC
Javier SAVIOLA
Sevilla FC

Mark VAN BOMMEL
FC Bayern Munic
Gabriel García `GABRI´
Ajax Amsterdam
Henrik LARSSON
Helsinborg
DAMIÀ Abella
R. Betis
Maximiliano Gastón `MAXI´
RCD Mallorca (cedit)
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Thiago MOTTA

XAVI Hernández

Andrés INIESTA

MIGCAMPISTA

MIGCAMPISTA

MIGCAMPISTA

DORSAL 3
Data i lloc naix. 28.08.82
São Bernardo (Brasil)

DORSAL 6
Data i lloc naix. 25.01.80
Terrassa (Barcelona)

DORSAL 24
Data i lloc naix. 11.05.84
Fuentealbilla (Albacete)

Anderson Luis
De Souza `DECO´
MIGCAMPISTA

DORSAL 20
Data i lloc naix. 27.08.77
São Bernardo (Brasil)
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Rafael MÁRQUEZ
DEFENSA · DORSAL 4
Data i lloc naix. 13.02.79
Zamora (Mèxic)

Lilian THURAM
DEFENSA · DORSAL 21
Data i lloc naix. 01.01.72
Pointe-à-Pitre (Guadalupe)

Carles PUYOL
DEFENSA · DORSAL 5
Data i lloc naix. 13.04.78
La Pobla de Segur (Lleida)

OLEGUER Presas
DEFENSA · DORSAL 23
Data i lloc naix. 02.02.80
Barcelona

Sylvio Mendes `SYLVINHO´
DEFENSA · DORSAL 16
Data i lloc naix. 12.04.74
São Paulo (Brasil)

GIOvanni Van Bronckhorst
DEFENSA · DORSAL 12
Data i lloc naix. 05.02.75
Rotterdam (Holanda)

Ludovic GIULY
DAVANTER · DORSAL 8
Data i lloc naix. 10.07.76
Lió (França)

Lionel MESSI
DAVANTER · DORSAL 19
Data i lloc naix. 24.06.87
Santa Fe (Argentina)

Eidur GUDJOHNSEN
DAVANTER · DORSAL 7
Data i lloc naix. 15.09.78
Reykjavik (Islàndia)

Samuel ETO’O
DAVANTER · DORSAL 9
Data i lloc naix. 10.03.81
Nkon (Camerun)

Javier SAVIOLA
DAVANTER · DORSAL 22
Data i lloc naix. 11.12.81
Buenos Aires (Argentina)

Ronaldo de Assís
Moreira `RONALDINHO´
DAVANTER · DORSAL 10
Data i lloc naix. 21.03.80
Porto Alegre (Brasil)

José Gomes EDMÍLSON
MIGCAMPISTA

DORSAL 15
Data i lloc naix. 10.07.76
Taguaratinga (Brasil)

Santiago EZQUERRO
DAVANTER · DORSAL 14
Data i lloc naix. 14.12.76
Calahorra
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LLIGA

El títol s’escapa per goal average
El FC Barcelona no va poder conquerir la seva tercera Lliga consecutiva i va quedar en segon lloc, posició que li va donar l’accés
directe a la Lliga de Campions. La competició va ser un frec a frec a tres bandes amb Barça, R. Madrid i Sevilla lluitant per la Lliga
fins a la darrera jornada. L’equip de Rijkaard, que va ser el màxim golejador i el mínim golejat del torneig, va empatar a 76 punts
amb el R. Madrid però el goal average va donar el títol al conjunt madridista. El FC Barcelona, que va tenir l’handicap de les lesions
greus de Messi i Eto’o que els van deixar fora dels terrenys de joc durant mesos, va fer un campionat irregular en què no va perdre cap partit al Camp Nou però només va poder aconseguir vuit triomfs a fora. No obstant, dues ensopegades al Camp Nou van
ser clau en la pèrdua del títol. A manca de quatre jornades per a la fi del campionat, el Barça va empatar a un amb el Betis després d’un gol de Sobis al minut 89. Aquest empat va fer que l’equip barcelonista deixés el liderat en mans del R. Madrid. Aquesta
situació es va poder canviar a la penúltima jornada quan a manca d’un minut per al final l’equip blaugrana tenia el títol a tocar amb
el triomf sobre l’Espanyol per 2 a 1 i la victòria del Saragossa davant l’equip blanc pel mateix resultat. Amb tot, un altre cop en el
fatídic minut 89 l’Espanyol i el R. Madrid van empatar els respectius partits. La situació al capdavant de la classificació no va canviar tampoc a la darrera jornada, tot i que va estar a punt de produir-se. El Barça va golejar el Nàstic per 1 a 5 i el R. Madrid va derrotar el Mallorca per 3 a 1, després de remuntar un 0 a 1 en contra.
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Golejadors

RONALDINHO

21 gols

14 gols
11 gols
6 gols
5 gols
5 gols
3 gols
3 gols
3 gols
2 gols
1 gol
1 gol
1 gol

MESSI
ETO’O
INIESTA
GUDJOHNSEN
SAVIOLA
GIULY
XAVI
ZAMBROTTA
PUYOL
EZQUERRO
DECO
MÁRQUEZ

La trajectòria
JORNADA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

DATA

28-08-06
09-09-06
16-09-06
24-09-06
30-09-06
15-10-06
22-10-06
28-10-06
04-11-06
12-11-06
19-11-06
25-11-06
02-12-06
09-12-06
24-01-07
21-12-06
07-01-07
13-01-07
21-01-07
28-01-07
04-02-07
11-02-07
18-02-07
25-02-07
03-03-07
10-03-07
17-03-07
31-03-07
07-04-07
15-04-07
22-04-07
29-04-07
05-05-07
13-05-07
20-05-07
26-05-07
09-06-07
17-06-07

PARTIT

Celta -FCB
FCB - Osasuna
Racing - FCB
FCB - València
Athletic Club - FCB
FCB - Sevilla
R. Madrid - FCB
FCB - Recreativo
Deportivo - FCB
FCB - Saragossa
Mallorca - FCB
FCB – Vila-real
Llevant - FCB
FCB - R. Societat
Betis - FCB
FCB - At. Madrid
Getafe - FCB
RCD Espanyol - FCB
FCB - Gimnàstic
FCB - Celta
Osasuna - FCB
FCB - Racing
València - FCB
FCB - Athletic Club
Sevilla - FCB
FCB - R. Madrid
Recreativo - FCB
FCB - Deportivo
Saragossa - FCB
FCB - Mallorca
Vila-real - FCB
FCB - Llevant
R. Societat - FCB
FCB - Betis
At. Madrid - FCB
FCB - Getafe
FCB - Espanyol
Gimnàstic - FCB

RESULTAT

2-3
3-0
0-3
1-1
1-3
3-1
2-0
3-0
1-1
3-1
1-4
4-0
1-1
1-0
1-1
1-1
1-1
3-1
3-0
3-1
0-0
2-0
2-1
3-0
2-1
3-3
0-4
2-1
1-0
1-0
2-0
1-0
0-2
1-1
0-6
1-0
2-2
1-5

GOLEJADORS

Eto’o, Messi, Gudjohnsen
Eto’o (2), Messi
Eto’o, Giuly, Ronaldinho (p)
Iniesta
Puyol, Gudjohnsen, Saviola
Ronaldinho (2; 1,p), Messi
Ronaldinho (2; 1,p), Xavi
Ronaldinho (p)
Ronaldinho (2), Saviola
Gudjohnsen (2), Iniesta, Ezquerro
Ronaldinho (2; 1 p), Gudjohnsen, Iniesta
Deco
Ronaldinho
Márquez
Ronaldinho
Xavi
Saviola
Saviola, Giuly, Iniesta
Saviola, Ronaldinho (p), Giuly
Ronaldinho (2)
Ronaldinho
Amorebieta (pp), Xavi, Eto’o
Ronaldinho
Messi (3)
Eto’o (2), Zambrotta, Messi
Messi, Eto’o
Fernando Navarro (pp)
Eto’o
Iniesta, Eto’o
Ronaldinho (p)
Messi (2), Zambrotta, Eto’o, Ronaldinho, Iniesta
Ronaldinho
Messi (2)
Puyol, Messi (2), Ronaldinho, Zambrotta
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LLIGA DE CAMPIONS

Eliminats amb el cap ben alt
El FC Barcelona no va poder revalidar el títol aconseguit a París en caure eliminat als vuitens de final davant el Liverpool. A la primera fase de la competició, l’equip de Rijkaard va acabar a la segona posició del seu grup, integrat també pel Chelsea, el Werder
Bremen i el Levski Sofia. El Barça es va classificar per als vuitens en el darrer partit que l’enfrontava al Werder Bremen en el Camp
Nou. Els blaugranes, que comptaven amb les baixes d’Eto’o i Messi, necessitaven la victòria i ho van aconseguir per 2-0, amb un
gran gol de falta de Ronaldinho i un de Gudjohnsen. El rival als vuitens va ser el Liverpool, que va sorprendre els homes de Rijkaard
en el partit d’anada disputat al Camp Nou. Tot i el gol inicial de Deco, el conjunt de Benítez va capgirar el marcador amb gols de
Bellamy i Riise. Només una gran remuntada a Anfield permetria al Barça accedir als quarts de final. I va estar a punt d’assolir
aquesta fita. Després d’una primera part on els anglesos van disposar d’oportunitats per avançar-se en el marcador, Gudjohnsen
va marcar el 0-1 al minut 75 de partit. Amb tot, si bé els barcelonistes ho van intentar fins al final, no van poder marcar un altre gol
que els hauria donat el passi a l‘eliminatòria següent.

La trajectòria
JORNADA

Primera Fase
Jornada 1
Primera Fase
Jornada 2
Primera Fase
Jornada 3
Primera Fase
Jornada 4
Primera Fase
Jornada 5
Primera Fase
Jornada 6
Vuitens de final
Anada
Vuitens de final
Tornada

DATA

PARTIT

RESULTAT

GOLEJADORS

12.09.06

FCB - Levski Sofia

5-0

Iniesta, Giuly, Puyol,
Eto’o, Ronaldinho

27.09.06

Werder Bremen - FCB

1-1

Messi

18.10.06

Chelsea - FCB

1-0

31.10.06

FCB - Chelsea

2-2

Deco, Gudjohnsen

22.11.06

Levski Sofia - FCB

0-2

Giuly, Iniesta

05.12.06

FCB - Werder Bremen

2-0

Ronaldinho, Gudjohnsen

21.02.07

FCB - Liverpool

1-2

Deco

06.03.07

Liverpool - FCB

0-1

Gudjohnsen

Golejadors
GUDJOHNSEN

3 gols

12

2 gols
2 gols
2 gols
1 gol
1 gol
1 gol

INIESTA
GIULY
RONALDINHO
PUYOL
MESSI
ETO’O
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COPA DEL REI

Decepció a les semifinals
El FC Barcelona va caure sorprenentment eliminat davant el Getafe a les semifinals de la Copa del Rei de futbol. Els jugadors blaugrana van arribar a la penúltima ronda de la competició després d’eliminar el Badalona, l’Alabès i el Saragossa. Als setzens de final,
els homes de Frank Rijkard es van imposar per 1 a 2 a Badalona, i 4 a 0 en el Camp Nou. En els vuitens de final el rival va ser l’Alabès. El Barça es va imposar als bascos en tots dos partits, 0-2 a Mendizorrotza i 3-2 al Camp Nou. Als quarts de final, el FC Barcelona va eliminar el Saragossa en una eliminatòria molt igualada. Els blaugranes van remuntar a La Romareda el resultat advers del partit
d’anada al Camp Nou (0-1) gràcies a una gran victòria per 1 a 2. Aquesta bona línia durant tota la competició es va reafirmar en el
partit d’anada de les semifinals contra al Getafe disputat al Camp Nou. El Barça va guanyar per 5 gols a 2, en un partit on Messi va
fer un dels millors gols que s’han vist a l’estadi. Amb tot, en el partit de tornada, els barcelonistes no van poder conservar el seu avantatge. L’equip blaugrana va fer el pitjor partit de la temporada i es va veure superat pel conjunt de Bernd Schuster per 4 a 0.

La trajectòria
JORNADA

Setzens de final
Anada
Setzens de final
Tornada
Vuitens de final
Anada
Vuitens de final
Tornada
Quarts de final
Anada
Quarts de final
Tornada
Semifinals
Anada
Semifinals
Tornada

DATA

PARTIT

RESULTAT

GOLEJADORS

25-10-06

Badalona - FCB

1-2

Gudjohnsen (2)

08-11-06

FCB - Badalona

4-0

Gio, Ezquerro, Saviola (2)

10-01-07

Alabès - FCB

0-2

Saviola (2)

16-01-07

FCB - Alabès

3-2

Saviola (3)

31-01-07

FCB - Saragossa

0-1

28-02-07

Saragossa - FCB

1-2

Xavi, Iniesta

18-04-07

FCB - Getafe

5-2

Xavi, Messi (2), Gudjohnsen, Eto’o

10-05-07

Getafe - FCB

4-0

Golejadors

SAVIOLA

7 gols

3 gols
2 gols
2 gols
1 gol
1 gol
1 gol
1 gol

GUDJOHNSEN
XAVI
MESSI
ETO’O
GIO
EZQUERRO
INIESTA
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SUPERCOPA D’ESPANYA

La setena Supercopa!
L’equip barcelonista va assolir la seva setena Supercopa d’Espanya en batre a la final l’Espanyol. En el partit d’anada, disputat a
Montjuïc, el FC Barcelona va guanyar per 0-1. El gol blaugrana va arribar a manca d’un minut per a la fi de la primera part. Una
gran assistència de Ronaldinho va ser aprofitada per Giuly per establir el 0-1 definitiu. A la tornada, el Barça va exhibir un alt nivell
de joc i va derrotar clarament el conjunt espanyolista per 3 a 0, amb un gol de Xavi i dos d’un excel·lent Deco. D’aquesta manera,
l’equip de Rijkaard aconseguia el primer títol oficial de la temporada.

La trajectòria
JORNADA

Anada
Tornada

DATA

17-08-06
20-08-06

PARTIT

Espanyol - FC Barcelona
FC Barcelona - Espanyol

RESULTAT

GOLEJADORS

0-1
3-0

Giuly
Deco (2), Xavi

Golejadors
1 gol GIULY
1 gol XAVI
DECO

2 gols
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SUPERCOPA D´EUROPA
COPA DEL MÓN DE CLUBS

Sense encert a Mònaco
L’equip barcelonista no va poder conquerir la seva tercera Supercopa d’Europa en caure a la final davant el Sevilla. El conjunt andalús, que portava preparant més temps aquest partit que el seu rival, es va mostrar superior físicament al llarg dels noranta minuts. Els
homes de Rijkaard van encaixar ben aviat el primer gol i malgrat que van tenir alguna oportunitat per empatar, va ser el Sevilla qui va
tornar a marcar amb un gol de Kanouté al límit del descans. Va ser un gerro d’aigua freda. A la segona part, el Barça volia però no
podia i el Sevilla es va limitar a esperar i jugar al contraatac fins que al minut 90 va arrodonir el resultat amb el 3 a 0 final.

La trajectòria
JORNADA

Final

DATA

25-08-06

PARTIT

FC Barcelona - Sevilla

RESULTAT

GOLEJADORS

0-3

El Mundial s’escapa a la final
No va poder ser i l’equip blaugrana va tornar del Japó sense el Mundial de Clubs. A les semifinals davant l’Amèrica mexicà el conjunt de Frank Rijkaard va fer una demostració de gran joc col·lectiu i es va desfer sense gaires complicacions del rival amb gols de
Gudjohnsen, Márquez, Ronaldinho i Deco. A la final, tot i dominar el partit i disposar de millors ocasions de gol, el Barça va caure
derrotat per la mínima davant l’Internacional de Porto Alegre. Quan ningú ho esperava, un contraatac de l’equip brasiler al minut
82 va ser aprofitat per Adriano per fer l’únic gol del matx. El Barça ja no va tenir temps per empatar i amb aquest 0 a 1 es va acabar el partit. El Mundial de Clubs també va servir per fer actes institucionals per part de la delegació barcelonista. El més important va ser la recepció al Parlament nipó amb el president del Parlament català, Ernest Benach.

La trajectòria
JORNADA

DATA

Semifinals

14-12-06

FCB - Amèrica

PARTIT

RESULTAT

4-0

Final

17-12-06

FCB - Internacional

0-1

GOLEJADORS

Gudjohnsen, Márquez,
Ronaldinho, Deco
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PRETEMPORADA

Gira per Mèxic i els Estats Units
La pretemporada del primer equip de futbol es va completar amb una gira de gairebé dues setmanes per Mèxic i els Estats Units. Durant
aquest tour americà, el FC Barcelona es va donar a conèixer en aquests dos països, despertant vertaderes passions entre els aficionats
tal com es va veure en els quatre partits que el Barça va disputar amb els equips més destacats de les lligues mexicana i nord-americana,
amb un balanç de dues victòries i dos empats. A part de la vessant esportiva, el FC Barcelona va complir amb diversos compromisos com
l’acte Nike a Hollywood Boulevard i el Nike Town de Nova York, i la visita al Lyndon B. Johnson Space Center de la NASA. L’entitat blaugrana també va complir el somni dels més petits visitant el Houston Child Cancer Hospital per fer arribar el seu suport.

La trajectòria
DATA

03-08-06
07-08-06
10-08-06
13-08-06

PARTIT

Club Tigres - FC Barcelona
Chivas - FCB
Club América - FCB
New York Red Bulls - FCB

RESULTAT

0-3
1-1
4-4
1-4

Golejadors

GOLEJADORS

Balderas (p.p), Ronaldinho, Gudjohnsen
Gudjohnsen
Márquez, Saviola, Ronaldinho, Eto’o
Ronaldinho (2), Messi, Saviola
RONALDINHO

4 gols

2 gols
2 gols
1 gol
1 gol
1 gol

SAVIOLA
GUDJOHNSEN
MESSI
MÀRQUEZ
ETO’O
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PRETEMPORADA
COPA CATALUNYA

Estada a Dinamarca
Aarhus, a Dinamarca, va ser el destí escollit per afrontar la segona setmana de la pretemporada. Sense els internacionals que havien jugat el Mundial d’Alemanya i amb vuit jugadors del futbol base, la plantilla va anar fins al país danès per continuar la posada
en marxa de l’equip. Durant l’estada, el Barça va disputar el primer partit de la pretemporada contra l’AGF Aharus, que va acabar
amb victòria visitant per 0-3. El davanter mexicà del filial Giovani dos Santos va inaugurar el marcador i Ezquerro i Schultz, aquest
en pròpia porteria, van arrodonir el resultat. A la segona part, Rijkaard va fer debutar un dels tres fitxatges de la temporada, el davanter islandès Eidur Gudjohnsen.

La trajectòria
DATA

28-07-06

PARTIT

RESULTAT

AGF Aarhus - FCB

0-3

GOLEJADORS

Giovani dos Santos, Ezquerro, Schultz (pp)

La sisena Copa de Catalunya
El FC Barcelona va conquerir la seva sisena Copa de Catalunya de la història. En el partit de semifinals disputat a Tarragona, el conjunt barcelonista, integrat per molts jugadors del planter, va derrotar l’equip amfitrió per 3 a 4. El Nàstic es va avançar al marcador
per 2 a 0, però dos gols del jove Giovani van propiciar l’empat. El conjunt local va tornar a agafar avantatge però el Barça va capgirar el marcador amb un gol en pròpia porta del local Matellán i un gol d’Ezquerro al darrer minut. A la final, disputada a Sabadell,
Ezquerro va tornar a ser el protagonista en marcar el primer gol a l’inici del partit. Amb tot, el conjunt espanyolista va empatar poc
després i amb l’1 a 1 es va arribar a la fi dels 90 minuts. A la tanda de penals, l’equip blaugrana, que va tornar a jugar amb molts
jugadors del planter, va estar molt encertat i va guanyar per 5 a 4.

La trajectòria
JORNADA

DATA

Semifinals
Final

31-05-07
05-06-07

PARTIT

Nàstic - FCB
FCB - Espanyol

RESULTAT

3-4
1 (pp)-1

Golejadors

GOLEJADORS

2 gols GIOVANI

Giovani (2), Matellán (pp), Ezquerro
Ezquerro

EZQUERRO

2 gols
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TROFEU JOAN GAMPER
AMISTOSOS

Un Gamper fantàstic
El Trofeu Gamper d’aquest any va ser tot un èxit, tant per la victòria del Barça davant el Bayern de
Munic, com per la gran assistència i la bona resposta dels aficionats a la festa prèvia al partit. Més
de 76.000 barcelonistes van venir al Camp Nou per veure la presentació de l’equip, i van poder gaudir dels concerts i activitats prèvies que es van fer a les instal·lacions del club. En el partit, els homes
de Rijkaard van demostrar la seva superioritat i van apallissar el conjunt alemany per 4 a 0, amb gols
de Ronaldinho, Eto’o –que en va fer dos–, i Saviola.

La trajectòria
DATA

22-08-06

PARTIT

RESULTAT

FCB - Bayern Munic

4-0

GOLEJADORS

Ronaldinho, Eto’o (2), Saviola

Egipte i Sud-àfrica vibren amb el Barça
El FC Barcelona va disputar dos partits amistosos al llarg de la temporada.
En el primer, el Barça va vèncer per 4 gols a 0 l’Al-Ahly en un partit disputat
al Cairo International Stadium amb motiu de les celebracions del centenari de
l’equip egipci. En aquest partit es va produir el debut amb el primer equip del
jove davanter del planter Bojan Krkic, que va marcar un gol. L’altre partit es
va disputar a Pretòria (Sud-àfrica) on el FC Barcelona es va imposar el Mamelodi Sundowns, campió de les dues darreres lligues sud-africanes. En el
darrer partit de la temporada, el Barça va haver de remuntar el gol inicial de
l’equip local amb dianes d’Ezquerro i el jove Marc Crosas.

La trajectòria
DATA

24-04-07
20-06-07
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PARTIT

Al-Ahly - FCB
Mamelodi - FCB

RESULTAT

0-4
1-2

GOLEJADORS

Saviola, Bojan, Eto’o (2)
Ezquerro, Crosas
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PREMIS

Pòquer de cracs
Els jugadors del FC Barcelona van ser els protagonistes dels premis individuals de la Lliga de Campions de la temporada 2005/06.
Els quatre jugadors nominats es van emportar el guardó en la seva categoria. Puyol va guanyar el de millor defensa, Deco el dels
migcampistes, Eto’o el destinat als davanters i per arrodonir-ho, Ronaldinho el de millor jugador de la Lliga de Campions 2005/06.
Un autèntic pòquer de cracs.

Els premis FIFPro
es tenyeixen de blaugrana

Rijkaard,
millor entrenador del món

L'associació FIFPro, que agrupa més de 42.000 futbolistes de
tot el món, va tornar a coronar per segon any consecutiu Ronaldinho com el millor jugador del món. El mateix Ronaldinho,
amb Eto’o, Thuram i Zambrotta, van formar part de l’onze ideal.
FIFPro, que va crear aquests premis l’any 2005, és una organització que agrupa les associacions de futbolistes d’arreu del
món, i són els mateixos jugadors els qui voten el seu col·lega
ideal. Aquest organisme també va atorgar el premi a la millor
promesa a Leo Messi, el premi a la pau al FC Barcelona, i el
premi al mèrit a Eto’o, per la tasca contra el racisme.

La Federació Internacional d’Història i Estadística de Futbol
(IFFHS) va escollir Frank Rijkaard com a millor entrenador
del món del 2006. En una gala celebrada al teatre Casa per
a Mozart de Salzburg, la IFFHS també va premiar Ronaldinho com a millor constructor de joc del 2006.

19
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PLANTILLA PROFESSIONAL
WINTERTHUR FC BARCELONA
TEMPORADA 2006 · 2007

ENTRENADOR
Dusko Ivanovic

Jaka LAKOVIC
BASE · DORSAL 10
1,85 m · 81 Kg
Data i lloc naix. 09.07.78
Ljubljana (Eslovènia)

EQUIP TÈCNIC
ENTRENADORS AJUDANTS
Xavier Pascual
Josep Maria Berrocal
DELEGAT
Xavier Montolío
METGE
Jordi Puigdellívol
PREPARADOR FÍSIC
Toni Caparrós
FISIOTERAPEUTA
Toni Bové
MASSATGISTA
Eduard Torrent
ENCARREGAT DE MATERIAL
Francesc Páez

ALTES
Jaka LAKOVIC
Panathinaikòs
Roko Leni UKIC
TAU Cerámica
Fran VÁZQUEZ
Akasvayu Girona
Mario KASUN
Orlando Magic

BAIXES
Shammond WILLIAMS
L.A. Lakers
Eduardo COTA
Hapoel Jerusalem
Milos VUJANIC
Panathinaikòs
Víctor SADA
Akasvayu Girona
Marvis THORNTON
Akasvayu Girona
Gregor FUCKA
Akasvayu Girona
Marc GASOL
Akasvayu Girona (cedit)
Romain SATO
Montepaschi Siena
Giannis BOUROUSSIS
Olympiacos
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Roko Leni UKIC
BASE · DORSAL 21
1,96 m · 83 Kg
Data i lloc naix. 12.05.84
Split (Croàcia)

Gianluca BASILE
ESCORTA · DORSAL 5
1,91 m · 94 Kg
Data i lloc naix. 24.01.75
Ruvo Di Puglia (Itàlia)

Joan Carles NAVARRO
ESCORTA · DORSAL 11
1,91 m · 79 Kg
Data i lloc naix. 13.06.80
Barcelona

Rodrigo DE LA FUENTE
ALER · DORSAL 14
2,00 m · 96 Kg
Data i lloc naix. 26.11.76
Madrid
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Roger GRIMAU
ESCORTA · DORSAL 44
1,96 m · 91 Kg
Data i lloc naix. 14.07.78
Barcelona

Jordi TRIAS
ALA-PIVOT · DORSAL 8
2,08 m · 93 Kg
Data i lloc naix. 05.11.80
Girona

Denis MARCONATO
PIVOT · DORSAL 9
2,14 m · 120 Kg
Data i lloc naix. 29.07.75
Treviso (Itàlia)

Fran VÁZQUEZ
ALA-PIVOT · DORSAL 17
2,09 m · 104 Kg
Data i lloc naix. 01.05.83
Chantada (Lugo)

Michalis KAKIOUZIS
ALA-PIVOT · DORSAL 20
2,07 m · 105 Kg
Data i lloc naix. 29.11.76
Atenes (Grècia)

Mario KASUN
ALA-PIVOT · DORSAL 41
2,13 m · 127 Kg
Data i lloc naix. 05.04.80
Vinkovci (Croàcia)
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LLIGA ACB

El títol es perd a la final
El Winterthur FC Barcelona va assolir el subcampionat de l’ACB al perdre a la final contra el Reial Madrid. Amb tot, es va complir
amb l’objectiu de classificar-se per a la disputa de la Lliga Europea de la temporada vinent. L’equip blaugrana va tenir un inici molt
irregular a la competició i va acabar la primera volta a la setena posició amb un balanç de nou victòries i set derrotes. El Barça va
millorar el seu joc a la segona fase del torneig i va acabar la Lliga regular a la quarta posició, quedant momentàniament fora de les
places que donaven accés a l’Eurolliga si no s’arribava a la final de l’ACB. En els quarts de final del play-off l’equip d’Ivanovic es
va enfrontar a l’Akasvayu Girona, a qui va derrotar per tres victòries a una, segellant el passi en el quart partit, disputat a Girona
(75 a 90). A semifinals, contra el Tau de Vitòria, el conjunt blaugrana va guanyar la sèrie per tres victòries a dos, guanyant el partit
de desempat a Vitòria en un dels millors partits dels blaugranes (79 a 95). Amb aquest triomf el Barça certificava el seu pas a la
final i, sobretot, aconseguia la classificació per a l’Eurolliga de la temporada següent. A la final contra el Reial Madrid, amb el factor pista en contra, el Barça va perdre els dos primers partits a Vistalegre. En el tercer partit, disputat al Palau, els homes de Dusko
Ivanovic van guanyar (75 a 70) i així van forçar un quart partit. El conjunt barcelonista, no obstant, no va poder forçar el cinquè i
definitiu partit en caure davant l’equip madridista per 71 a 82.

La trajectòria
JORNADA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
Quarts de final
1r partit
Quarts de final
2n partit
Quarts de final
3r partit
Quarts de final
4t partit
Semifinals
1r partit
Semifinals
2n partit
Semifinals
3r partit
Semifinals
4t partit
Final
1r partit
Final
2n partit
Final
3r partit
Final
4t partit
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DATA

PARTIT

RESULTAT

01-10-06
07-10-06
12-10-06
14-10-06
21-10-06
29-10-06
04-11-06
12-11-06
19-11-06
25-11-06
03-12-06
09-12-06
17-12-06
23-12-06
30-12-06
07-12-07
14-01-07
20-01-06
28-01-07
04-02-07
18-02-07
24-02-07
04-03-07
11-03-07
18-03-07
25-03-07
31-03-07
08-04-07
15-04-07
19-04-07
22-04-07
29-04-07
02-05-07
12-05-07

Etosa Alacant - Winterthur FCB
Winterthur FCB - Gran Canària
Winterthur FCB - Pamesa
MMT Estudiantes - Winterthur FCB
Polaris World Múrcia - Winterthur FCB
Winterthur FCB - Akasvayu Girona
Winterthur FCB - Tau
Vive Menorca - Winterthur FCB
Winterthur FCB - Bruesa
R. Madrid - Winterthur FCB
Winterthur FCB - Caja San Fernando
Unicaja - Winterthur FCB
Winterthur FCB - Lagun Aro Bilbao
DKV Joventut - Winterthur FCB
Winterthur FCB - Alta Gestión Fuenlabrada
Grupo Capitol - Winterthur FCB
Winterthur FCB - CB Granada
Winterthur FCB - MMT Estudiantes
Pamesa - Winterthur FCB
Gran Canària - Winterthur FCB
Winterthur FCB - Etosa Alacant
Akasvayu - Winterthur FCB
Winterthur FCB - Polaris World Múrcia
Caja San Fernando - Winterthur FCB
Winterthur FCB - R. Madrid
Bruesa - Winterthur FCB
Winterthur FCB - Vive Menorca
Tau - Winterthur FCB
Alta Gestión Fuenlabrada - Winterthur FCB
Winterthur FCB - DKV Joventut
Lagun Aro Bilbao - Winterthur FCB
Winterthur FCB - Unicaja
CB Granada - Winterthur FCB
Winterthur FCB - Grupo Capitol Valladolid

58-51
71-74
85-60
94-84
77-78
94-67
86-99
61-90
65-67
90-73
80-60
80-77
78-72
78-72
78-60
58-65
87-66
80-73
65-74
80-70
107-74
64-72
86-72
85-95
73-68
68-76
77-65
76-77
66-75
85-80
82-69
68-51
75-68
90-69

18-05-07

Winterthur FCB - Akasvayu Girona

80-69

20-05-07

Akasvayu Girona - Winterthur FCB

85-70

25-05-07

Winterthur FCB - Akasvayu Girona

84-77

27-05-07

Akasvayu Girona - Winterthur FCB

75-90

01-06-07

Tau - Winterthur FCB

81-73

03-06-07

Tau - Winterthur FCB

76-83

08-06-07

Winterthur FCB - Tau

80-78

10-06-07

Winterthur FCB - Tau

71-77

17-06-07

R. Madrid - Winterthur FCB

69-62

19-06-07

R. Madrid - Winterthur FCB

83-80

22-06-07

Winterthur FCB - R. Madrid

75-70

24-06-07

Winterthur FCB - R. Madrid

71-82
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LLIGA EUROPEA

A un pas de la Final a Quatre
L’equip blaugrana va estar a punt de disputar per segon any consecutiu la Final a Quatre. En la primera fase de l’Eurolliga, el Barça
va acabar amb un balanç de nou victòries i cinc derrotes, classificant-se segon del grup C. Al Top-16, l’equip de Dusko Ivanovic
va tornar a quedar segon del seu grup, l’F, on va aconseguir quatre triomfs i dues derrotes. L’últim partit d’aquesta fase va acabar
amb una gran victòria al Palau davant el Panathinaikòs per 21 punts de diferència.
En els quarts de final, el conjunt barcelonista es va enfrontar a l’Unicaja de Màlaga, amb el factor pista a favor dels andalusos, que
va ser clau en el desenllaç de l’eliminatòria. En el primer partit al Martín Carpena, els blaugranes van caure derrotats per 91 a 75.
Al segon matx, disputat al Palau, els barcelonistes van reaccionar aconseguint la victòria per 80 a 58, amb un gran partit de Navarro, que va fer 25 punts. En l’últim i decisiu enfrontament a Màlaga, els blaugranes van perdre un matx que guanyaven per cinc
punts en el minut 35 (51 a 56). Amb tot, l’Unicaja va capgirar el marcador i un triple de Pepe Sánchez en els darrers segons del
partit va ser determinant en la victòria local per 67 a 64.

La trajectòria
JORNADA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
TOP 16
Jornada 1
TOP 16
Jornada 2
TOP 16
Jornada 3
TOP 16
Jornada 4
TOP 16
Jornada 5
TOP 16
Jornada 6
Quarts de final
1r partit
Quarts de final
2n partit
Quarts de final
3r partit

DATA

PARTIT

RESULTAT

25-10-06
03-11-06
09-11-06
16-11-06
23-11-06
29-11-06
07-12-06
14-12-06
21-12-06
03-01-07
11-01-07
18-01-07
25-01-07
31-01-07

Pau Orthez - Winterthur FCB
Winterthur FCB - Benetton
Zalgiris Kaunas - Winterthur FCB
Winterthur FCB - Eldo Napoli
Winterthur FCB - Fenerbahçe
CSKA Moscou - Winterthur FCB
Winterthur FCB - Aris
Winterthur FCB - Pau Orthez
Benetton - Winterthur FCB
Winterthur FCB - Zalgiris Kaunas
Eldo Napoli - Winterthur FCB
Fenerbahçe - Winterthur FCB
Winterthur FCB - CSKA Moscou
Aris - Winterthur FCB

66-72
82-69
86-92
91-71
84-70
76-57
86-83
93-75
68-67
84-67
66-64
82-69
70-78
75-82

15-02-07

Winterthur FCB - Prokom

92-73

21-02-07

Panathinaikòs - Winterthur FCB

102-82

01-03-07

Winterthur FCB - Efes Pilsen

82-73

08-03-07

Prokom - Winterthur FCB

59-77

14-03-07

Efes Pilsen - Winterthur FCB

82-78

21-03-07

Winterthur FCB - Panathinaikòs

87-66

03-04-07

Unicaja - Winterthur FCB

91-75

05-04-07

Winterthur FCB - Unicaja

80-58

12-04-07

Unicaja - Winterthur FCB

67-64

23

AREAESPORTIVAbasquetID:MEMOFCB0607

16/08/2007

0:06

Página 24

MEMÒRIA 06-07

ÀREA ESPORTIVA BÀSQUET

COPA DEL REI

El primer títol de l’era Ivanovic
El Barça va guanyar la Copa del Rei de bàsquet amb contundència i claredat. La intensitat defensiva
i l’encert en atac van permetre als jugadors barcelonistes imposar-se a tots els rivals per més de 10
punts de diferència. En el primer partit de la competició, els blaugranes van derrotar els amfitrions,
l’Unicaja de Màlaga, per 62 a 77. Dos dies després, en el duel català de semifinals contra el DKV
Joventut, els jugadors d’Ivanovic van seguir mostrant un gran nivell de joc. A la part final del
partit els triples de Lakovic i Navarro van sentenciar el partit (70-84). A la final, el rival va ser
el Reial Madrid, que arribava a la Copa com a líder de la Lliga ACB. L’equip madridista tampoc va ser capaç de superar la gran defensa blaugrana. El conjunt barcelonista va dominar
el partit des del primer minut i es va mostrar molt encertat ofensivament, situant el marcador final en 53 a 69. Jordi Trias va ser designat MVP del torneig, després de realitzar tres
grans partits tant en atac com en defensa. Els seus 14,7 punts i 6,3 rebots per partit van resultar claus per a la consecució del primer títol de la temporada.

La trajectòria
JORNADA

Quarts de final
Semifinals
Final

DATA

08-02-07
10-02-07
11-02-07

PARTIT

Unicaja - Winterthur FCB
Joventut - Winterthur FCB
R. Madrid - Winterthur FCB

RESULTAT

62-77
70-84
53-69
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LLIGA CATALANA
SUPERCOPA ACB

L’Akasvayu, botxí a la final
Al conjunt barcelonista se li resisteix el tretzè títol de la Lliga
Catalana. Com va passar a la temporada 2005-06, el Barça va
caure a la final de la competició, però a diferència de l’edició
anterior, aquesta vegada va ser l’Akasvayu Girona el botxí del
Barça a la final. Després de derrotar el Ricoh Manresa a les
semifinals (76 a 75) en un partit molt disputat que es va resoldre en els últims instants, els homes d’Ivanovic no van poder
fer res davant el gran encert dels gironins. A la final disputada
a Girona, el Barça va acusar en excés les baixes de Navarro i
Grimau, i la falta de rodatge de l’equip. El conjunt local ja va
assolir un avantatge d’onze punts a l’arribar al descans i el va
ampliar fins al 73 a 51 final.

La trajectòria
JORNADA

DATA

Semifinals
Final

16-09-06
17-09-06

PARTIT

Winterthur FCB – Ricoh Manresa
Akasvayu Girona – Winterthur FCB

RESULTAT

76-75
73-51

Sense opcions a les semifinals
El Winterthur FC Barcelona no va poder disputar la final de la
Supercopa ACB en perdre a les semifinals davant el TAU Vitòria. Els blaugranes, encara en fase d’acoblament, no van poder
fer res enfront del conjunt basc, que va demostrar millor conjunció en l’inici de la temporada. El partit es va decidir en els
dos primers quarts, on el Tau, molt inspirat ofensivament, va
agafar un avantatge de 17 punts al descans: 37 a 20. A la segona part, l’equip d’Ivanovic no va poder fer res per capgirar el
marcador i es va arribar a la fi dels quaranta minuts amb el marcador de 76 a 52 per als vitorians. Aquesta competició la va
acabar guanyant l’Unicaja, que va derrotar el TAU a la final.

La trajectòria
JORNADA

DATA

Semifinals

22-09-06

PARTIT

Tau Vitòria - Winterthur FCB

RESULTAT

76-52
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JUAN CARLOS NAVARRO
RODRIGO DE LA FUENTE

Tota una vida en blaugrana
Al final de la temporada Juan Carlos Navarro, després d’arribar a un acord amb el club, va decidir marxar a la NBA i així podrà complir el seu somni de jugar a la millor Lliga de bàsquet del món. Navarro, que es va iniciar en les categories inferiors del FC Barcelona, va debutar a l’ACB als 17 anys amb el primer equip, del qual ha estat una referència i un líder indiscutible. La Bomba pot
presumir d’haver-ho guanyat tot amb la samarreta blaugrana. Entre els títols destaca l’única Eurolliga del club aconseguida la temporada 2002/03. En aquesta última temporada, Navarro va ser inclòs en el cinc ideal de l’ACB i de l’Eurolliga. També va ser el màxim
anotador de la Lliga regular, amb una mitjana de 17,3 punts per partit. Des de l’any 1973 cap jugador de l’Estat espanyol ho havia
estat. A més, també va ser el màxim triplista de la competició.

Palmarès de Juan Carlos Navarro
TÍTOL

TEMPORADA

4 Lligues ACB
3 Copes del Rei
1 Eurolliga
1 Copa Korac
1 Supercopa ACB

(1998-99, 2000-01, 2002-03, 2003-04)
(2000-01, 2002-03, 2006-07)
(2002-03)
(1998-99)
(2004-05)

Adéu a una dècada
L’etapa de Rodrigo de la Fuente amb el FC Barcelona va acabar al final de la temporada després de 10 anys d’èxits. De la Fuente,
que va arribar al club barcelonista la temporada 1997/98 procedent de la Universitat nord-americana de Washington State, ha estat
un dels millors defensors de la Lliga ACB i ho ha guanyat tot amb el Barça. El títol més important, sens dubte, va ser el de l’Eurolliga
de la temporada 2002/03. De la Fuente va ser determinant en la inoblidable final del Sant Jordi anotant 11 punts i agafant 8 rebots en
els 29 minuts que va estar a pista.

Palmarès Rodrigo de la Fuente
TÍTOL

TEMPORADA

4 Lligues ACB
3 Copes del Rei
1 Eurolliga
1 Copa Korac
1 Supercopa ACB

(1998-99, 2000-01, 2002-03, 2003-04)
(2000-01, 2002-03, 2006-07)
(2002-03)
(1998-99)
(2004-05)
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HOMENATGE A SOLOZABAL
PARTIT DAVANT ELS SIXERS

Homenatge a Nacho Solozabal
El barcelonisme i el bàsquet català estaven en deute des que l’any 1992 es va retirar un dels
jugadors més importants del bàsquet, Nacho Solozabal. Coincidint amb el primer partit de la
Lliga ACB al Palau Blaugrana, es va rendir un merescut homenatge a un home que des del
1975 fins al 1992 va vestir la samarreta blaugrana. L’acte es va iniciar amb la lectura d’un text
escrit pels seus nebots i la projecció d’un vídeo on es repassaven els grans moments de
la seva vida esportiva. Després excompanys de vestidor i jugadors rivals van sortir a la pista
portant la samarreta blaugrana amb el dorsal 7, que posteriorment quedava penjada d’una de
les parets del Palau, al costat de les d’Epi i Jiménez.

Victòria històrica davant els Sixers
El Winterthur FC Barcelona es va convertir en el primer equip
europeu a guanyar un partit a un conjunt de la NBA. Tot just començar la temporada, els blaugranes van rebre els Philadelphia
76ers en un Palau Sant Jordi ple a vessar. L’equip d’Allen Iverson era el clar favorit però els homes d’Ivanovic van donar la
sorpresa i van ser els justos guanyadors del matx. El partit va
ser molt igualat i es va arribar al descans amb un empat a 51.
En el tercer quart el Barça va agafar vuit punts d’avantatge, amb
un inspirat Fran Vázquez, però l’equip nord-americà va reduir diferències fins al 74-73 del final del tercer quart. En l’últim període, els triples de Navarro, Kakiouzis i Basile en els darrers
instants del partit van ser claus en el triomf de l’equip d’Ivanovic, que va acabar guanyant per cinc punts: 104 a 99.

La trajectòria
DATA

05-10-06

PARTIT

Winterthur FCB - Philadelphia 76ers

RESULTAT

104-99
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Júnior
L’equip júnior va aconseguir el Campionat d’Espanya i el subcampionat de Catalunya. Els joves de Josep Maria Berrocal van
realitzar un gran treball i malgrat perdre a la final del Campionat
de Catalunya contra el CB Hospitalet van aconseguir el Campionat d’Espanya. A la final d’aquesta competició, el conjunt
blaugrana va guanyar el Caja San Fernando per 68 a 61.
POSICIÓ

NOM I COGNOMS

Bases
Escortes

Entrenador

Daniel Pérez, Marc Cuesta, Alejandro Hernández
Konstantine Tomaradze, Agustí Morales,
Xavier Rabaseda
Eduardo Martínez, Albert Durban
Mamadou Samb, Albert Fontanals, Miquel Prat,
Oscar Raya, Michel Diouff
Josep Maria Berrocal

Classificació

Campions d’Espanya i subcampions de Catalunya

Alers
Pivots

Cadet A

Cadet B

El cadet A no va poder revalidar el Campionat de Catalunya i el subcampionat d’Espanya de la temporada passada. L’equip d‘Iñigo
Zorzano va aconseguir la tercera posició en el Campionat de Catalunya i la cinquena en el d’Espanya. En aquesta competició, on el
blaugrana Michel Acosta va obtenir l’MVP del Campionat, el Barça
va perdre a quarts de final contra l’IBSA Gran Canària (62-72).

El cadet B va competir durant tota la temporada a la categoria júnior. L’equip d’Àlex Garcia va jugar contra jugadors dos anys més
grans i, malgrat això, va aconseguir una meritòria setena posició
en un grup de catorze equips. Aquest any de transició ha de servir per preparar aquest equip amb vista que a la temporada vinent competeixi pel Campionat de Catalunya i d’Espanya.

POSICIÓ

NOM I COGNOMS

POSICIÓ

NOM I COGNOMS

Bases
Escortes
Alers
Pivots
Entrenador

Albert Salat, Marc Nadal
Francesc Riera, Alberto Fernández, Edgar Bermejo
Sergi Alà, Jorge Cano, Adrián Ariza, Oriol Longas
Michel Acosta, Rafael Barbosa
Iñigo Zorzano

Bases
Escortes
Alers
Pivots
Entrenador

Carles Marzo, Joan Creus
Albert Olmedo, Jordi Gratacós, Angel Aparicio,
Alberto Galván
Joan Roig, Guifré Bonfill, Alex Igual
Dani González, Jordi Mas, Miquel Aymat, Aleix Massot
Alex Garcia

Classificació

3r classificat Campionat de Catalunya
i 5è classificat Campionat d’Espanya

Classificació

Setena posició Campionat Catalunya Júnior Grup 1 “B”
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Infantil A

Infantil B

L’infantil A va realitzar una temporada gairebé perfecta. L’equip
barcelonista va proclamar-se campió de Catalunya, de la Minicopa, on els nois de Marhuenda van superar a la final el R. Madrid per 72 a 67, i van assolir el subcampionat d’Espanya.
Precisament la final d’aquesta competició va ser l’únic partit perdut per l’equip blaugrana al llarg de la temporada.

L’equip infantil B va fer una temporada excel·lent. Els nois de
Bernat Magrans van assolir el Campionat de Lliga promoció nivell B1. El conjunt blaugrana no va perdre cap partit en tota la
temporada i també va adjudicar-se el Torneig de Parets del Vallès guanyant a la final el CB Cornellà. Aquest equip s’ha preparat per competir l’any que ve al Campionat de Catalunya.

POSICIÓ

NOM I COGNOMS

POSICIÓ

NOM I COGNOMS

Bases
Escortes
Alers
Pivots
Entrenador

Marc Ollé. Lluís Costa, Nicolás Darrigo,
David Montes, Joan Pardina, Joan Pau Pilán
Justo Pelayo, Marc Fontanals, Daniel Martínez
Diego Pérez, Aitor Gómez
Pedro Marhuenda

Bases
Alers

Entrenador

Oriol Paulí, Eduard Parera
Carlos Barrera, Ruben Caston, Eric González,
Alejandro Gómez, Eduard Arqués
Roberto Lage, Gerard Colomé, Didac Gaznares,
Víctor González, Miquel Salvó
Bernat Magrans

Classificació

Campió de Lliga nivell B1 grup 2

Classificació

Campió de Catalunya, de la Minicopa i subcampió d’Espanya

Pivots

29
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PLANTILLA PROFESSIONAL
FC BARCELONA CIFEC
TEMPORADA 2006 · 2007

ENTRENADOR
Francesc
“Xesco” Espar

Venio LOSERT
PORTER · DORSAL 1
Data i lloc naix. 25.07.76
Slavonski Brod (Croàcia)

Sergi CATARAIN
PORTER · DORSAL 12
Data i lloc naix. 09.09.80
Palafrugell (Girona)

David BARRUFET
PORTER · DORSAL 16
Data i lloc naix. 04.06.70
Barcelona

Salvador PUIG
1a LÍNIA · DORSAL 9
Data i lloc naix. 04.12.79
Montcada i Reixac (Barcelona)

EQUIP TÈCNIC
ENTRENADOR AJUDANT
Toni Gerona
ENTRENADOR PORTERS
Xavier Pascual
PREPARADOR FÍSIC
Toni Rubiella
SECRETARI TÈCNIC
Enric Masip
GERENT
Xavier O’Callaghan
DELEGAT EQUIP
Salvador Canals
DELEGAT CAMP
Jordi Ferrer
METGE
Josep Antoni Gutiérrez
MASSATGISTA
Sebastià Salas
OFICIAL
Milan Kalina

ALTES
Venio LOSERT
Frigoríficos del Morrazo
Jonas LARHOLM
IK Savehof
Nenad PERUNICIC
Pick Szeged

BAIXES
Dejan PERIC
Fotex Veszprem
Lars Krogh JEPPESEN
THW Kiel
Davor DOMINIKOVIC
Portland San Antonio
Luka ZVIZEI
Teka Cantàbria
Alberto VAL
BM Torrevella

Igor VORI
PIVOT · DORSAL 20
Data i lloc naix. 20.09.80
Zagreb (Croàcia)

30

Dragan SKRBIC
PIVOT · DORSAL 22
Data i lloc naix. 29.09.68
Kula (Iugoslàvia)

Joan CAÑELLAS
1a LÍNIA · DORSAL 17
Data i lloc naix. 30.09.86
Santa Maria de Palautordera
(Barcelona)
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Jerome FERNÁNDEZ
1a LÍNIA · DORSAL 11
Data i lloc naix. 07.03.77
Cenon (França)

Víctor TOMÁS
EXTREM · DORSAL 8
Data i lloc naix. 15.02.85
Barcelona

Fernando HERNÁNDEZ
EXTREM · DORSAL 10
Data i lloc naix. 24.02.73
Valladolid

Gonzalo CARACUEL
EXTREM · DORSAL 13
Data i lloc naix. 20.07.84
Madrid

Cristian UGALDE
EXTREM · DORSAL 15
Data i lloc naix. 19.10.87
Barcelona

Iker ROMERO
1a LÍNIA · DORSAL 18
Data i lloc naix. 15.06.80
Vitòria

Laszlo NAGY
1a LÍNIA · DORSAL 19
Data i lloc naix. 03.03.81
Szeged (Hongria)

Jonas LARHOLM
1a LÍNIA · DORSAL 21
Data i lloc naix. 03.06.82
Göteborg (Suècia)

Nenad PERUNICIC
1a LÍNIA · DORSAL 23
Data i lloc naix. 01.05.71
Pljevlja (Montenegro)

JUANÍN García
EXTREM · DORSAL 6
Data i lloc naix. 28.08.77
Lleó

31
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LLIGA

La irregularitat marca la competició
L’equip barcelonista va realitzar una temporada irregular a la Lliga Asobal. Els homes de Xesco Espar van patir quatre derrotes en les primeres 12 jornades de la competició que els van deixar sense opcions per revalidar el títol de Lliga conquerit l’any passat. L’objectiu a la
Lliga va passar a ser assolir una de les tres primeres places que donaven accés a la Champions de la temporada vinent. La victòria del
Barça al Palau davant l’Ademar Lleó per 35 a 32 el va situar a la tercera posició de la classificació. Amb tot, una inesperada derrota a la
pista del Cai Aragó i un empat a la jornada següent enfront del Portland al Palau va fer que l’equip barcelonista baixés al quart lloc. Es va
arribar a la darrera jornada del campionat amb opcions però el conjunt barcelonista no va poder guanyar a la pista del campió, el Ciudad Real, i l’Ademar Lleó, que va guanyar a la pista de l’Arrate, va ocupar finalment aquesta tercera posició. Malgrat tot, el Barça va rebre
al final de la temporada una invitació per part de l’EHF per disputar la Lliga Europea. La manca dels requisits establerts per la Federació
Internacional per part dels campions de Luxemburg i de Grècia, va fer que el màxim organisme europeu convidés els barcelonistes a participar en l’edició de la temporada 2007/08.

La trajectòria
JORNADA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

32

DATA

09-09-06
16-09-06
19-09-06
23-09-06
27-09-06
04-10-06
11-10-06
18-10-06
01-11-06
08-11-06
18-11-06
25-11-06
29-11-06
06-12-06
16-12-06
10-12-07
17-02-07
20-02-07
28-02-07
17-03-07
20-03-07
31-03-07
14-04-07
21-04-07
28-04-07
06-05-07
13-05-07
19-05-07
26-05-07
02-06-07

PARTIT

BM Antequera - FCB Cifec
FCB Cifec - Keymare Almeria
FCB Cifec - BM Altea
Ademar Lleó - FCB Cifec
FCB Cifec - Bidasoa
BM Valladolid - FCB Cifec
FCB Cifec - Teka Cantàbria
Algesires - FCB Cifec
FCB Cifec - Torrevella
Fraikin Granollers - FCB Cifec
FCB Cifec – Cai Aragó
Portland San Antonio - FCB Cifec
FCB Cifec - Arrate
Darien Logronyo - FCB Cifec
FCB Cifec - Ciudad Real
FCB Cifec - BM Antequera
Keymare Almeria - FCB Cifec
BM Altea - FCB Cifec
FCB Cifec - Ademar Lleó
Bidasoa - FCB Cifec
FCB Cifec – BM Valladolid
Cantàbria - FCB Cifec
FCB Cifec - Algesires
Torrevella - FCB Cifec
FCB Cifec - Fraikin Granollers
Cai Aragó - FCB Cifec
FCB Cifec – Portland San Antonio
Arrate - FCB Cifec
FCB Cifec - Darien Logronyo
Ciudad Real - FCB Cifec

RESULTAT

33-36
31-25
34-22
31-27
41-26
34-32
35-24
22-30
34-28
27-26
37-35
34-22
34-27
27-38
36-36
41-25
28-32
30-32
35-32
24-33
31-26
30-32
34-32
24-28
33-28
30-28
29-29
27-28
35-28
33-32
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LLIGA EUROPEA

Eliminats als quarts de final
El FC Barcelona Cifec va tenir un bon inici a la Lliga de Campions, ja que en la primera fase va aconseguir classificar-se com a primer del grup G, guanyant els sis partits. Als vuitens de final, el rival va ser el Montpeller francès, que al partit d’anada va guanyar
per tres gols de diferència (28 a 25). A la tornada, l’equip de Xesco Espar va fer un gran partit i no va donar cap opció al seu rival,
guanyant per 29 a 23. Als quarts de final, però, es va trencar la bona marxa de l’equip en la màxima competició europea. Els blaugranes van caure eliminats davant el Flensburg. La clau va ser el partit d’anada, on el conjunt barcelonista va estar poc encertat
tant en atac com en defensa. Els alemanys van fer un partit perfecte i es van imposar per 31 a 21. Aquesta diferència de 10 gols
va resultar insalvable. Tot i que en el partit de tornada al Palau es va intentar la remuntada des del primer minut de partit, la victòria per 34 a 29 va resultar insuficient.

La trajectòria
JORNADA

1
2
3
4
5
6
Vuitens
de final anada
Vuitens
de final tornada
Quarts
de final anada
Quarts
de final tornada

DATA

PARTIT

RESULTAT

30-09-06
07-10-06
14-10-06
21-10-06
04-11-06
11-11-06

GC Kozina - FCB Cifec
FCB Cifec - Hammarby IF
Panellinios - FCB Cifec
Hammarby IF - FCB Cifec
FCB Cifec - GC Kozina
FCB Cifec - Panellinios

26-29
33-28
22-37
31-34
38-21
34-24

03-12-06

Montpeller - FCB Cifec

28-25

09-12-06

FCB Cifec - Montpeller

29-23

23-02-07

Flensburg - FCB Cifec

31-21

03-03-07

FCB Cifec - Flensburg

34-29

33
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COPA DEL REI

Amo i senyor de la Copa del Rei
El FC Barcelona Cifec va guanyar la quinzena Copa del Rei d’handbol de la seva història. Els jugadors de Xesco Espar van mostrar-se molt superiors als seus rivals durant tota la competició. En el partit de quarts de final van vèncer el llavors campió d’Europa,
el Ciudad Real, per sis gols de diferència (26 a 32). A les semifinals, els blaugranes van seguir molt encertats en atac i sòlids en
defensa, i van assolir la victòria davant el CAI Aragó per 34 a 29. A la final, el rival va ser l’Ademar de Lleó. El partit es va decidir
en els darrers deu minuts de la primera part. D’un 9 a 10 favorable als lleonesos es va passar al 17 a 10 en què es va arribar al
descans. Aquest espectacular parcial favorable de 8 a 0 va ser la clau de la final. Els jugadors barcelonistes van aconseguir mantenir la diferència durant la segona part, gràcies a les intervencions del porter Venio Losert, nomenat millor porter de la final, i a l’encert en atac d’Iker Romero, millor jugador de la final, i Juanín García, situant el marcador final en 33 a 27.

La trajectòria
JORNADA

Quarts de final
Semifinals
Final

34

DATA

08-03-07
10-03-07
11-03-07

PARTIT

Ciudad Real – FCB Cifec
CAI Aragó – FCB Cifec
Ademar – FCB Cifec

RESULTAT

26-32
29-34
27-33
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SUPERCOPA D’ESPANYA

La dotzena Supercopa
Tres anys després, el FC Barcelona va tornar a assolir la Supercopa d’Espanya. La final d’aquesta competició, que va enfrontar el
campió de la Lliga i de la Copa de la temporada 2005-06, FC Barcelona i BM Valladolid, respectivament, es va disputar a Pontevedra i va ser molt igualada. A la primera part el conjunt castellà va prendre la iniciativa i va arribar al descans amb dos gols d’avantatge (15 a 17). Però a la segona meitat, els llançaments d’Iker Romero, que va ser el màxim golejador del partit amb 12 gols,
i les aturades de Barrufet van possibilitar la remuntada. L’equip d’Espar va acabar guanyant per 36 a 33 i va conquerir la dotzena
Supercopa d’Espanya de la seva història.

La trajectòria
DATA

02-09-06

PARTIT

RESULTAT

FCB Cifec - BM Valladolid

36-33

35
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El primer títol
L’equip barcelonista va aconseguir el seu primer títol de la temporada en guanyar la Lliga dels Pirineus, el vuitè en la història d’aquesta competició. A les semifinals, els homes de Xesco Espar van passar més problemes dels previstos i van guanyar el París HB
per un ajustat 31 a 30. A la final, disputada a Nimes, el rival va ser el Granollers. Després d’una primera part força anivellada que
es va acabar amb avantatge blaugrana per 13 a 11, a la represa la gran actuació de Juanín i Vori, a més de la de Losert sota els
pals van ser clau perquè el Barça es distanciés en el marcador fins al 34 a 21 final. Vori i Losert van ser nomenats millor jugador i
millor porter del torneig, respectivament.

La trajectòria
JORNADA

Semifinals
Final

36

DATA

29-08-06
30-08-06

PARTIT

FCB Cifec - París Handbol
FCB Cifec - Fraikin Granollers

RESULTAT

31-30
34-21
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COPA ASOBAL
COMIAT SKRBIC

A un pas de la final
El conjunt barcelonista va caure derrotat a les semifinals de la Copa Asobal en perdre davant el Ciudad Real per 32 a 33. L’edició
d’aquest any tenia com a principal al·licient que el guanyador obtenia la classificació directa per a la Lliga de Campions de la temporada vinent. Els blaugranes van començar molt concentrats el partit i van fer un excel·lent primer temps, que va acabar amb tres
gols d’avantatge per a l’equip d’Espar (20 a 17). La segona meitat va ser molt més igualada i en els minuts finals es va concretar
la remuntada del Ciudad Real gràcies a les bones aturades del porter Sterbik i a un gol in extremis al darrer segon d’Entrerríos.

La trajectòria
DATA

20-12-06

PARTIT

FCB Cifec – Ciudad Real

RESULTAT

32-33

Comiat de Skrbic
Dragan Skrbic va anunciar al final de la temporada la seva retirada de l’handbol professional. Amb 38 anys i després de 22 a l’elit,
Skrbic va voler posar punt i final a la seva carrera esportiva al Barça. El jugador serbi es va mostrar molt agraït al club que li va permetre aconseguir fins a 12 títols, i complir el seu somni de guanyar la Copa d’Europa.

Palmarès de Dragan Skrbic
1 Lliga de Campions
1 Copa EHF
1 Supercopa d'Europa
2 Lligues ASOBAL
2 Copes del Rei
2 Supercopes ASOBAL
3 Lligues dels Pirineus

04-05
02-03
03-04
02-03, 05-06
03-04, 06-07
03-04, 06-07
03-04, 05-06, 06-07
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Sènior B

Juvenil

El segon equip d’handbol blaugrana continua nodrint jugadors
per al primer equip i enguany Catarain, Maqueda, Caracuel o
Ugalde van jugar algun partit amb el primer equip. El conjunt de
Toni García va realitzar una temporada molt meritòria i va aconseguir el subcampionat al grup C de la Lliga Nacional i la tercera
posició al Campionat d’Espanya.

Aquesta temporada l’equip juvenil va estar integrat per una majoria de jugadors del primer any, després de la reestructuració
dels dos conjunts juvenils existents l’any passat. Amb tot, el juvenil blaugrana va tenir uns bons resultats i va quedar subcampió de Catalunya i va assolir la segona posició al sector del
Campionat d’Espanya disputat a Alacant.

POSICIÓ

NOM I COGNOMS

POSICIÓ

NOM I COGNOMS

Porters
Primera Línia

Francesc Martínez, Sergi Catarain, Oriol Olivera
Jorge Maqueda, Pedro Iglesias, Albert Itchart,
Alex Llorens, Marc Raga, Miki Torres, Josep Mª Pane
Adrián Figueres, Manuel Rodríguez
Gonzalo Caracuel, Jairo Gómez, Oriol Lorente,
Álvaro Polo, Eduard Reig, Cristian Ugalde
Toni Garcia

Porters
Primera Línia

Marc Escoda, Enrique Quílez, Nil Pedrós
Ivo Rocher, Javier García, Adrià Redondo,
Víctor Gómez, Víctor Montoya, Ignacio Clemente
Joel Jiménez, Ruben Alarcón
Joan Saubich, Guillem Miró, Joan Manzanares,
Eduard Corbacho
Ricard Franch

Subcampió de la Lliga Nacional
i 3r classificat del Campionat d’Espanya

Classificació

Pivots
Extrems
Entrenador
Classificació

Pivots
Extrems
Entrenador

Subcampió de Catalunya
i 2n classificat sector Campionat d’Espanya
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Cadet A

Cadet B

La temporada del Cadet A va ser immillorable. Els nois d’Antoni
Juanpere no van perdre cap partit al llarg de la temporada i van
conquerir tots els títols disputats: el Campionat d’Espanya enfront el Beatriz Amibal per 36 a 26, la Minicopa davant l’Altea
per 40 a 29, la Copa Catalunya, el Campionat de Catalunya i el
Sector del Campionat d’Espanya a Catalunya.

El cadet B va realitzar una temporada molt satisfactòria, tot i que els
integrants de l’equip eren jugadors de primer any. Els nois d’Àlex
Barbeito van aconseguir quedar en la quarta posició del Campionat de Catalunya i en el tercer lloc del sector del Campionat d’Espanya disputat a Alcobendas. L’excel·lent base d’aquest equip fa
preveure molt bones expectatives de cara a la temporada vinent.

POSICIÓ

NOM I COGNOMS

POSICIÓ

NOM I COGNOMS

Porters
Primera Línia

Bernat Herrero, Víctor Lacasta, Rodrigo Corrales
Gerard Millan, Álvaro Delicado, Borja González, Ferran
Guedea, Marc García, Marcel Juanpera, Raul Carretero
Roger Aranda, Arnau Boix, Bernat Amargant
Pol Rodríguez, Arnau Homet, David Balaguer,
Manuel Carbonell
Antoni Juanpera

Porters
Primera Línia

Enric Palou, Daniel Arguillas, Simon Ibáñez
Sergi Urgell, Pablo Hernández, Aitor Ariño,
Alex González, Alex Cortiella, Carlos Giral, Javier Coba
Max Duran, Sergi Ferrer, Guillermo Viladot
Jon Eguino, Jaume Sesplugues, Tuki Andreu,
Víctor Sáez, Sergi Soler
Alex Barbeito

Campió del Campionat de Catalunya, del Sector del
Campionat d’Espanya (Catalunya), del Campionat
d’Espanya, de la Copa Catalunya i de la Copa del Rei.

Classificació

Pivots
Extrems
Entrenador
Classificació

Pivots
Extrems
Entrenador

4t classificat del Campionat de Catalunya
i tercer classificat del sector del Campionat d’Espanya
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PLANTILLA PROFESSIONAL
FC BARCELONA SORLI DISCAU
TEMPORADA 2006 · 2007

ENTRENADOR
Joaquim Paüls

Aitor EGURROLA
PORTER · DORSAL 1
Data i lloc naix. 24.06.80
Barcelona

EQUIP TÈCNIC
SEGON ENTRENADOR
Sergi Macià
GERENT
David Godayol
PREPARADOR FÍSIC
Ramon Riverola
METGE
Xavier Valle
FISIOTERAPEUTA
Xavier Paz
UTILLER-MECÀNIC
Tomás Fernández
DELEGAT
Francesc Martínez
Miguel Cerezo

ALTES
Mia ORDEIG
Vic

BAIXES
Ramon BENITO
Blanes
Sergi MIRAS
Alcoi (cedit)
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Octavi TARRÉS
PORTER · DORSAL 11
Data i lloc naix. 12.08.77
Barcelona

José Luis PAÉZ
MIG · DORSAL 24
Data i lloc naix. 02.05.69
San Juan (Argentina)

Mia ORDEIG
MIG · DORSAL 7
Data i lloc naix. 06.03.81
Vic
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Miquel MASOLIVER
MIG · DORSAL 4
Data i lloc naix. 17.01.78
Manlleu

Carlos LÓPEZ
DAVANTER · DORSAL 18
Data i lloc naix. 13.03.77
San Juan (Argentina)

Alberto BORREGÁN
DAVANTER · DORSAL 21
Data i lloc naix. 16.08.77
Barcelona

David PAÉZ
DAVANTER · DORSAL 8
Data i lloc naix. 09.12.75
San Juan (Argentina)

Sergi PANADERO
DAVANTER · DORSAL 9
Data i lloc naix. 26.04.82
Vic
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OK LLIGA

La desena Lliga consecutiva!
El FC Barcelona Sorli Discau va conquerir per desena vegada consecutiva el títol de l’OK Lliga, el vintè en la història de la secció.
A la fase regular, l’equip de Quim Paüls va acabar com a líder destacat amb 83 punts, 14 més que l’Alnimar Reus Deportiu, segon
classificat. Els blaugranes van acabar aquesta fase amb un excel·lent balanç de 27 victòries, 2 empats i només 1 derrota. Als
quarts de final, el Barça va imposar-se al Cemex Tenerife en dos partits. Al Palau es va vèncer per un contundent 9 a 3 i a Tenerife
per 3 a 4. A les semifinals, el rival va ser el Liceo Vodafone. Els barcelonistes van fer valer el factor pista i es van imposar per 2 a
1, golejant en els dos partits disputats al Palau (5 a 1 i 8 a 3). A la final esperava el Reus, el mateix rival de les dues darreres temporades. El conjunt blaugrana va guanyar els dos primers partits disputats al Palau per 5 a 1 i 4 a 2, respectivament. En el tercer,
el Barça va forçar la pròrroga a manca de dos minuts per al final amb un gol de Borregán que suposava l’empat a dos. En el temps
suplementari no es va moure el resultat i es va arribar a la tanda de penals, on el conjunt barcelonista es va imposar per 1 a 3. El
veterà jugador del Barça el “Negro” Paéz va disputar davant dels reusencs el seus últims minuts com a jugador barcelonista, tancant amb aquest títol 13 temporades plenes d’èxits amb la samarreta blaugrana.

La trajectòria
JORNADA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Quarts de final
1r partit
Quarts de final
2n partit
Semifinals
1r partit
Semifinals
2n partit
Semifinals
3r partit
Final
1r partit
Final
2n partit
Final
3r partit

DATA

PARTIT

RESULTAT

11-09-06
16-09-06
23-09-06
10-10-06
07-10-06
15-10-06
21-10-06
29-10-06
31-10-06
07-11-06
11-11-06
15-11-06
25-11-06
28-11-06
05-12-06
10-12-06
12-12-06
21-12-06
06-01-07
09-01-07
16-01-07
23-01-07
03-02-07
06-02-07
13-02-07
20-02-07
10-03-07
17-03-07
25-03-07
14-04-07

Noia Freixenet - FCB Sorli Discau
FCB Sorli Discau - Roncato Patí Vic
Tenerife - FCB Sorli Discau
FCB Sorli Discau - Alnimar Reus Deportiu
FCB Sorli Discau - Grup C. Mataró
Astralpool Maçanet - FCB Sorli Discau
FCB Sorli Discau - Grup Lloret
Alcoi - FCB Sorli Discau
FCB Sorli Discau – Vigo Stick
Vilanova - FCB Sorli Discau
FCB Sorli Discau – Voltregà
Liceo Vodafone - FCB Sorli Discau
FCB Sorli Discau - Igualada
Grup Castillo Lleida - FCB Sorli Discau
FCB Sorli Discau - Viva H. Blanes
FCB Sorli Discau - Noia Freixenet
Roncato Patí Vic - FCB Sorli Discau
FCB Sorli Discau - Cemex Tenerife
Alnimar Reus Deportiu - FCB Sorli Discau
Grup C. Mataró - FCB Sorli Discau
FCB Sorli Discau - Astralpool Maçanet
Grup Lloret - FCB Sorli Discau
FCB Sorli Discau - Alcoi
Vigo Stick - FCB Sorli Discau
FCB Sorli Discau - Vilanova
Voltregà - FCB Sorli Discau
FCB Sorli Discau - Liceo Vodafone
Igualada - FCB Sorli Discau
FCB Sorli Discau - Grup Castillo Lleida
Viva H. Blanes - FCB Sorli Discau

2-6
3-1
3-7
3-1
4-0
3-3
4-2
2-9
2-1
2-6
5-2
0-5
5-0
2-9
6-2
10-4
2-1
5-2
1-1
3-4
6-2
1-6
8-3
1-3
5-1
0-5
4-3
3-5
5-2
2-5

17-04-07

FCB Sorli Discau - Cemex Tenerife

9-3

21-04-07

Cemex Tenerife - FCB Sorli Discau

3-4

28-04-07

FCB Sorli Discau - Liceo Vodafone

5-1

03-05-07

Liceo Vodafone - FCB Sorli Discau

3-2

06-05-07

FCB Sorli Discau - Liceo Vodafone

8-3

08-05-07

FCB Sorli Discau - Alnimar Reus Deportiu

5-1

10-05-07

FCB Sorli Discau - Alnimar Reus Deportiu

4-2

13-05-07

Alnimar Reus Deportiu - FCB Sorli Discau

2-2 (pp)
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LLIGA EUROPEA

La dissetena!
El FC Barcelona Sorli Discau va aconseguir la dissetena Lliga Europea d’hoquei patins de la seva història. En l‘eliminatòria prèvia,
a doble partit, els blaugranes es van imposar a l’ERG Iserlohn alemany per un resultat global de 13 a 2. En la fase regular de grups,
el conjunt barcelonista va classificar-se com a primer del seu grup, integrat també pel Prato, Barcelos i Roncato Vic, amb un balanç de cinc victòries per només una derrota. Després de ser eliminat l’any passat a la fase prèvia, el Barça arribava un any més a
la Final a Quatre. A les semifinals, el Barça es va imposar per 3 a 2 al FC Porto portuguès, en un partit molt igualat, que es va decidir a la pròrroga gràcies a un gol d’or de Sergi Panadero. A la final, els blaugranes es van enfrontar al conjunt amfitrió, el Bassano. El conjunt italià es va avançar en el marcador a l’inici del partit. Amb tot, els homes de Quim Paüls van demostrar la seva
superioritat i ja al descans dominaven per 3 a 1, amb gols de Panadero, Borregán i Carlos López. A la segona part, el Barça va
sentenciar el partit amb un altre gol de Panadero i un de David Páez. Els italians van maquillar el resultat amb un gol gairebé al final
que deixava el marcador en un clar 2 a 5.

La trajectòria
JORNADA

Prèvia
Anada
Prèvia
Tornada
1
2
3
4
5
6
Semifinals
Final

DATA

PARTIT

RESULTAT

03-11-06

Iserlohn - FCB Sorli Discau

1-6

18-11-06
02-12-06
16-12-06
13-01-07
27-01-07
10-02-07
24-02-07
31-03-07
01-04-07

FCB Sorli Discau - Iserlohn
FCB Sorli Discau - Roncato P. Vic
Prato - FCB Sorli Discau
FCB Sorli Discau - Barcelos
Roncato P. Vic - FCB Sorli Discau
FCB Sorli Discau - Prato
Barcelos - FCB Sorli Discau
Porto - FCB Sorli Discau
Bassano - FCB Sorli Discau

7-1
8-2
2-3
6-2
0-2
6-1
4-3
2-3
2-5
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COPA DEL REI

La dissetena Copa
L’equip blaugrana va conquerir de manera brillant a Alcoi la dissetena Copa de la història de la secció. El conjunt de Quim Paüls va derrotar en un disputat partit als quarts de final el Roncato Vic per 2-1, amb un gol
de David Páez a manca de dos minuts per al final. A les semifinals, el Barça va tenir menys problemes i
va derrotar el Liceo per 5-2. A la final els esperava el Reus. Es repetia la final de l’any de passat, en què
l’equip reusenc es va emportar el títol. Els homes de Paüls tenien ànims de revenja i ho van aconseguir. Borregan va fer l’1-0 als tres minuts del partit i Panadero marcava el 2-0, resultat amb el què es
va arribar al descans. Carlos López va sentenciar el partit marcant el 3-0 a la segona part i si bé Teixidó va fer el 3-1 a manca de nou minuts per al final, el resultat ja no es va moure. Egurrola va rebre el
trofeu al jugador més valuós de la final.

La trajectòria
JORNADA

Quarts de final
Semifinal
Final

DATA

02-03-07
03-03-07
04-03-07

PARTIT

FCB Sorli Discau – Roncato Vic
FCB Sorli Discau – Liceo Vodafone
FCB Sorli Discau – Reus

RESULTAT

2-1
5-2
3-1
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COPA CONTINENTAL
SUPERCOPA ESPANYA

El primer títol de la temporada
El FC Barcelona Sorli Discau va aconseguir el primer títol de la temporada en derrotar el Follonica a la Copa Continental. Aquesta competició, que enfronta el campió de la Lliga Europea amb el campió de la Copa CERS de la temporada anterior, va estar sota el control dels homes de Quim Paüls des de l’inici. Al partit d’anada disputat al Palau Blaugrana, els locals van aconseguir una àmplia victòria
per 7 a 1, amb Borregán com a jugador més destacat amb 4 gols. A Itàlia, l’equip blaugrana va conservar l’avantatge amb una bona
defensa i amb una gran actuació del porter Egurrola. Tot i la derrota per 2-0, en un partit marcat per la duresa del joc dels italians, els
barcelonistes van aconseguir guanyar aquest torneig per tercera vegada consecutiva, el catorzè en la història de la secció.

La trajectòria
JORNADA

DATA

Final (anada) 20-01-07
Final (tornada) 17-02-07

PARTIT

FCB Sorli Discau – Follonica
Follonica - FCB Sorli Discau

RESULTAT

7-1
2-0

Manca de sort a la final
El FC Barcelona no va poder conquerir la seva tercera Supercopa de manera consecutiva en perdre a la final davant el Reus Deportiu. El partit d’anada disputat al Palau Blaugrana va ser clau en el desenllaç de la competició. L’equip reusenc va estar més inspirat que el conjunt barcelonista i va guanyar per 2 a 3. Aquesta derrota obligava el Barça a guanyar per més d’un gol de diferència
a Reus. Els homes de Quim Paüls van estar a punt d’aconseguir-ho. Es van avançar al marcador per dues vegades i a l’inici de la
segona part dominaven per 1 a 2. Amb tot, el Reus va tenir una gran reacció i va capgirar el marcador a manca de sis minuts per
al final. El darrer gol del “Negro” Paéz només va servir per empatar el partit.

La trajectòria
JORNADA

DATA

Final (anada) 17-10-06
Final (tornada) 24-10-06

PARTIT

FCB Sorli Discau - Alnimar Reus
Alnimar Reus - FCB Sorli Discau

RESULTAT

2-3
3-3
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Sènior B

Júnior

El sènior B, integrat per jugadors júniors i només dos sèniors, va obtenir una meritòria cinquena posició a la Lliga. El principal objectiu
d’aquest segon equip barcelonista, dirigit per Àlex Segura, és formar els seus jugadors i acumular experiència en competició. Cal
destacar que la majoria dels seus integrants ja van debutar durant
la temporada en un partit oficial amb el conjunt de Quim Paüls.

L’equip d’Eduard Castro va aconseguir el primer lloc de la Lliga
regular i el primer lloc de la Lliga Preferent, competició que donava accés al Campionat de Catalunya. En aquesta competició,
es va assolir la primera posició a la lligueta i es va conquerir el
Campionat. Al Campionat d’Espanya els júniors no van tenir sort
i van perdre la final davant el Liceo per un ajustat 3-2.

POSICIÓ

NOM I COGNOMS

POSICIÓ

NOM I COGNOMS

Porters
Defenses-mig

Porters
Defenses-mig
Davanters
Entrenador

Jordi Garcia, Victor Garrido
Marc Coy, Oriol Ortell, Xavier Pasto, Enric Ripoll
Jordi Ferrer, Cristian Rodriguez, Gerard Verges
Eduard Castro

Entrenador

Jordi Garcia, Victor Garrido
David González, Marc Coy, Oriol Ortell, Xavier Pasto,
Enric Ripoll
Oscar González, Jordi Ferrer, Cristian Rodriguez,
Gerard Verges
Àlex Segura

Classificació

Campió de Catalunya i Subcampió d’Espanya.

Classificació

5a posició a la Lliga 1a Nacional Catalana

Davanters
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Juvenil

Infantil

Els juvenils blaugrana van aconseguir la segona posició a la Lliga regular i a la Lliga Preferent. En el Campionat de Catalunya els nois
de Joan Manel González van perdre la final contra el Tordera per 3
a 1, però van aconseguir la classificació per al Campionat d’Espanya. En aquesta competició l’equip barcelonista va proclamarse campió d’Espanya en derrotar a la final l’Alcobendas per 4 a 3.

L’equip infantil va realitzar una temporada força positiva. L’equip,
entrenat per Ricard Muñoz, va assolir la primera posició en la Lliga
regular i en la Lliga Preferent. Al Campionat de Catalunya l’infantil
blaugrana va quedar en tercera posició, perdent a les semifinals
contra el Caldes. Aquesta classificació va impedir disputar el Campionat d’Espanya i poder revalidar el títol de la temporada passada.

POSICIÓ

NOM I COGNOMS

POSICIÓ

NOM I COGNOMS

Porters
Defenses-mig
Davanters
Entrenador

Francesc X. Campor, Albert Lopez
Brandon Carrara, Marçal Cuenca, Ferran Rosa
Lluís Ferrer, Joan Vázquez
Joan Manel González Prieto

Porters
Defenses-mig
Davanters
Entrenador

Marc Figueroa, Sergi Gallart
Xavier Barroso, Jordi Gabarra, Pol Galbas, Xavier Martí
Oriol Garcia, Pol Macia, Xavier Rovira
Ricard Muñoz

Classificació

Subcampió de Catalunya i Campió d’Espanya.

Classificació

Campió Lliga regular i Lliga Preferent
i 3a posició al Campionat de Catalunya
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PLANTILLA PROFESSIONAL
FC BARCELONA SALA
TEMPORADA 2006 · 2007

ENTRENADOR
Marc Carmona

Francisco ROMERO
PORTER · DORSAL 1
Data i lloc naix. 05.10.76
Barcelona

Francisco Javier ARJONA
PORTER · DORSAL 13
Data i lloc naix. 21.08.77
Terrassa

Julio GRACIA
PORTER · DORSAL 21
Data i lloc naix. 06.09.84
Barcelona

Manuel “MANOLÍN”
ALA · DORSAL 5
Data i lloc naix. 11.06.75
Castelló

FRAN SERRANO
ALA-TANCA · DORSAL 9
Data i lloc naix. 13.03.77
Santa Coloma de Gramanet

Valter “VALTINHO” Pereira
ALA · DORSAL 10
Data i lloc naix. 20.03.74
Río de Janeiro (Brasil)

DANI FERNÁNDEZ
ALA-TANCA · DORSAL 11
Data i lloc naix. 24.09.77
Madrid

EQUIP TÈCNIC
ENTRENADOR AJUDANT
Santiago Gea
PREPARADOR FÍSIC
Juan Manuel Ruiz
DELEGAT EQUIP
José Luis Lafuente
UTILLER
Xavier Fernández
FISIOTERAPEUTA
Gabriel Layunta

ALTES
Rafa Muñoz
Martorell
Marcelinho
PSG Móstoles
Pedrinho
Barcel Euro Puebla
Javi Rodríguez
Playas Castelló
Claudinho
TTG Java (Rússia)

BAIXES
Iago Socastro
Manacor
Rafa Almeida
Ulbra
Adrià Esteller
Albacete (cedit)
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Juan Carlos LÓPEZ
ALA-TANCA · DORSAL 8
Data i lloc naix. 02.12.81
Barcelona
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PACO GÓMEZ
ALA-PIVOT · DORSAL 4
Data i lloc naix. 21.12.78
Jaén

Marcelo
“MARCELINHO” Antunes
ALA-PIVOT · DORSAL 6
Data i lloc naix. 03.01.79
Brasil

JAVI RODRÍGUEZ
ALA-PIVOT · DORSAL 7
Data i lloc naix. 26.03.74
Santa Coloma de Gramanet

Francisco Carlos
“CHICO” de Carvalho
ALA-TANCA · DORSAL 3
Data i lloc naix. 25.02.80
Río de Janeiro (Brasil)

Claudio de Jesús
Ribeiro “CLAUDINHO”
TANCA · DORSAL 2
Data i lloc naix. 15.05.77
Sao Paulo (Brasil)

RAFA MUÑOZ
PIVOT · DORSAL 12
Data i lloc naix. 31.03.81
Barcelona

Pedro
“PEDRINHO” Gomes
ALA-PIVOT · DORSAL 14
Data i lloc naix. 26.04.75
Brasil
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LLIGA

S’aconsegueix l’objectiu de la permanència
Després de l’ascens assolit la temporada passada, l’equip de futbol sala afrontava aquesta temporada a Divisió d’Honor amb un
clar objectiu: mantenir-se a la màxima categoria. I es va aconseguir. El Barça Senseit es va reforçar a principis de temporada amb
jugadors de renom com Javi Rodríguez, Rafa Muñoz, Pedrinho o Marcelinho. Amb tot, les lesions d’aquests dos últims jugadors
més la de Chico van ser un handicap massa dur per a l’equip de Marc Carmona. A la primera volta, el conjunt barcelonista, que
només va guanyar tres partits, va acabar en posicions de descens. El punt d’inflexió, però, havia d’arribar i el partit clau va ser contra El Pozo Múrcia, que va acabar sent el campió de Lliga. La victòria aconseguida davant els murcians per 4 a 2 va demostrar als
de Carmona que podien assolir la permanència. A partir d’aleshores el Barça Senseit va millorar els seus resultats sortint de la zona
del descens, i també de la promoció. La permanència de manera matemàtica va arribar a manca d’una jornada per acabar la Lliga
regular. Amb l’objectiu assegurat, el conjunt blaugrana va brindar una victòria a la seva afició davant l’Azkar Lugo en el darrer partit de la temporada.

La trajectòria
JORNADA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

50

DATA

17-09-06
23-09-06
30-09-06
03-10-06
07-10-06
14-10-06
18-10-06
22-10-06
28-10-06
05-11-06
12-11-06
25-11-06
02-12-06
10-12-06
16-12-06
19-12-06
27-01-07
03-02-07
11-02-07
03-03-07
06-03-07
10-03-07
24-03-07
31-03-07
07-04-07
14-04-07
21-04-07
05-05-07
12-05-07
19-05-07

PARTIT

FC Barcelona - Martorell FS
PSG Móstoles - FC Barcelona
FC Barcelona - Benicarló
El Pozo Múrcia - FC Barcelona
FC Barcelona - Carnicer
Lobelle - FC Barcelona
FC Barcelona - DKV Saragossa
Celta - FC Barcelona
Polares World - FC Barcelona
FC Barcelona - Caja Segovia
Playas Castelló - FC Barcelona Senseit
FC Barcelona Senseit - Boomerang Interviú
Gestesa Guadalajara - FC Barcelona Senseit
FC Barcelona Senseit - MRA Navarra
Azkar Lugo - FC Barcelona Senseit
Martorell - FC Barcelona Senseit
FC Barcelona Senseit - PSG Móstoles
Benicarló - FC Barcelona Senseit
FC Barcelona Senseit - El Pozo Múrcia
Carnicer - FC Barcelona Senseit
FC Barcelona Senseit - Lobelle
DKV Saragossa - FC Barcelona Senseit
FC Barcelona Senseit - Celta
FC Barcelona Senseit - Polaris Cartagena
Caja Segovia - FC Barcelona Senseit
FC Barcelona Senseit - Playas Castelló
Boomerang Interviú - FC Barcelona Senseit
FC Barcelona Senseit - Gestesa Guadalajara
MRA Navarra - FC Barcelona Senseit
FC Barcelona Senseit - Azkar Lugo

RESULTAT

1-3
5-1
2-1
4-1
3-0
3-3
3-4
3-4
7-3
3-3
7-2
1-5
2-2
3-5
2-2
4-2
3-4
3-0
4-2
1-1
7-4
2-2
3-4
1-10
2-2
4-2
4-2
10-3
7-3
2-1
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COPA D’ESPANYA
COPA CATALUNYA

Eliminats a la primera fase
El FC Barcelona Senseit no va poder classificar-se per als quarts de final de la Copa en caure eliminat a la primera fase de la competició. El joc dels blaugranes va anar de més a menys durant el torneig, però la sort mai va estar de part dels jugadors de Marc
Carmona. A la primera jornada de la competició, el conjunt barcelonista va fer un gran partit al Palau Blaugrana i va assolir un meritori empat a dos gols davant el potent equip del Pozo de Murcia. En els dos partits com a visitant, a les pistes del Caja Segovia
i el Carnicer Torrejón, el Barça va patir dues derrotes per 2 a 0 i 5 a 2, respectivament. En el darrer i decisiu partit davant del Carnicer Torrejón, els barcelonistes tenien el control del partit però l’expulsió de Pedrinho a la fase final del partit va resultar decisiva,
i l’equip no va aconseguir la classificació per a la fase final.

La trajectòria
JORNADA

1
2
3

DATA

07-01-07
13-01-07
20-01-07

PARTIT

FC Barcelona Senseit - El Pozo Murcia
Caja Segovia - FC Barcelona Senseit
Carnicer Torrejón - FC Barcelona Senseit

RESULTAT

2-2
2-0
5-2

El Martorell, botxí a la final
El FC Barcelona Senseit es va quedar a les portes de conquerir la Copa Catalunya en perdre davant el Martorell a la final. El Barça va arribar a la final
de la competició després d’imposar-se en el partit de semifinals al Blanes per
un espectacular 1 a 11. La final es va disputar al Pavelló Nou de Santa Coloma. El partit es va posar de cara per als de Carmona gràcies als gols de
Fran Serrano i Dani Fernández. Però a dos minuts per al final, Jordi Gay i
Guille van capgirar sorprenentment el marcador i van forçar la pròrroga. Als
tres minuts d’aquesta, Edu va fer el tercer i el Barça Senseit, tot i tenir bones
i clares ocasions, no va poder empatar el partit i va veure com el Martorell
es proclamava campió de Catalunya per sisena temporada consecutiva.

La trajectòria
JORNADA

DATA

Semifinal
Final

14-06-07
16-06-07

PARTIT

Blanes - FC Barcelona Senseit
Martorell - FC Barcelona Senseit

RESULTAT

1-11
3-2
51
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Sènior B

Juvenil A

POSICIÓ

NOM I COGNOMS

Porters
Tanques
Ales/Tanques
Ales
Ales/Pivots
Pivots
Entrenador

Gerard Buil, Julio A. Gracia, Guillermo Luid
Blai Mariscal, Jordi Marty
Diego Bermejo
Roger Bonet, Oscar Cuadrado, Jaume Morales, Axel Tubau
Jacinto Aranda, Natán Climent
Alejandro Rodirguez, Enrique Serrano
Emili Domingo Domenech

Classificació

6è classificat 1a Nacional A Grup 5

Juvenil B

POSICIÓ

NOM I COGNOMS

POSICIÓ

NOM I COGNOMS

Porters
Tanques
Ales/Tanques
Ales
Ales/Pivots
Pivots
Universal
Entrenador

Dídac Plana, Marc Rovira
Marc Marmol, Marc Rodríguez
Sergio Sierra, Alejandro Verdejo
Alejandro Alarcón, David Alvarez, Daniel Bleisa
Juan Gutiérrez
Jordi Lozano
Cristian García
Alberto Adamuz

Porters
Tanques
Ales/Tanques
Ales
Ales/Pivots
Pivots
Entrenador

Daniel Gómez Valera, Aitor Hermoso González
Pau López Roig, Oliver Prados Needs
Raúl Díaz Guerrero
Xavier Lindes, Ferrán Llorente, Oriol Marqués,
Alberto Povedano, Daniel Queral, Marc Ventura
Miguel A. Gutiérrez, Eric Martínez
Andrés Montero
Pablo Strauss

Classificació

Campió Lliga Nacional Grup 6 i Campió Copa Catalunya

Classificació

Subcampió 1a Divisió Catalana

Cadet

Infantil A

POSICIÓ

NOM I COGNOMS

POSICIÓ

NOM I COGNOMS

Porters
Tanques
Ales/Tanques
Ales/Pivots
Pivots
Universal
Entrenador

Jordi Alvarez, Carlos León
Eric Basquens, David Ventura
Raúl Ceni, Jordi Pahissa
Diego Neira, Marc Tolrà
Eric Busto, Damián Jiménez, Eric Martel
Roger Serrano
Miquel A. Palomar Sarabia

Porters
Tanques
Ales
Ales/Pivots
Universal
Entrenador

Marc Basquens, Francesc Escoto
Eric Albarral, Joan Chavez
Lluc Parera, Raúl Sánchez, Pol Tolrà, Marc Tomás
Alejandro Bustelo, Sergio Serrulla
Josep Oriol Serrano
Adria Fabregat Alhama

Classificació

Classificació

Campió Lliga Preferent

Campió 1a Divisió Catalana, Copa Catalunya
i Subcampió Campionat d’Espanya
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Infantil B

Infantil C

POSICIÓ

NOM I COGNOMS

POSICIÓ

NOM I COGNOMS

Porters
Tanques
Ales/Tanques
Ales

Bruno Roger Farriols, Victor Vidal
Miguel Infante
Pablo Marc Barrera
Marc Alvarez, Lucas Cerdán, Xavier Costa,
Rubén Fernández, Eduard Gatius
Román Cadafach, Adrià Flor
Marco Mauri
Alex Pèrez Marin
Campió Lliga Consell Escolar

Porters
Tanques
Ales
Ales/Pivots
Pivots
Entrenador

Adrià Fonollà, Eduard Felip Llavayol
Carlos Antón, Gerard Domínguez
Pol Buxeda, Alex Mas, Victor Navarro
José Manuel Escaso, Edgar Vall
Ricard Baldech, Cristian Cordero
Gerard Lòpez Roig

Classificació

Campió Lliga Consell Escolar

Ales/Pivots
Universal
Entrenador
Classificació

Aleví A

Aleví B

POSICIÓ

NOM I COGNOMS

Porters
Tanques
Ales
Ales/Pivots
Pivots
Entrenador

Aleix Moreno
Eric Izquierdo, Ferrán Plana
Oscar Colomer, Marc Montero, David Ortega, Pol Rovira
Daniel Loinaz
Pablo Beguer
Edmon Cartro Ronzano

Classificació

Campió 1a Divisió Catalana, Copa Catalunya
i Campionat d’Espanya

Aleví C

POSICIÓ

Porters
Tanques
Ales/Tanques
Ales
Pivots
Entrenador
Classificació

NOM I COGNOMS

David Avilés, Marc Llopis
Alvaro Clemente, Sergio Martín
Héctor Blanco
David Guevara, Enric Guevara, Marc Paradell,
Guillem Perán, Sergi Vidal
Pol Comas, Mario Martín
Eliseu Salgado Morais
Campió Lliga Consell Escolar

Benjamí

POSICIÓ

NOM I COGNOMS

POSICIÓ

NOM I COGNOMS

Porters
Tanques
Ales/Tanques
Ales/Pivots
Pivots
Entrenador

Eduard Ballester, Rubén García
Xavier Badía, Marc Boixasa
Marc Deu, Nuria Garrote
Francesc Barceló, Rafael Brooks, Mª Pilar Garrote
Nicolas Danilo, Jordi Oriola
Pablo Strauss

Porters
Tanques
Ales/Tanques
Ales

Classificació

8è classificat Lliga Consell Escolar

Ales/Pivots
Entrenador

Cristian Díaz, Miguel Serrano
Joaquim Gavaldà, Sergi Vicente
Joan Llavayol
Joan Cusco, Marc Díaz, Alvaro Jareño, Judit Martínez,
Iván Reolid, Roger Torrent
Sergio González, Bruno Rioja, Erick D. Zambrano
Ramon Rocas Cocera

Classificació

8è classificat Lliga Consell Escolar
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FC Barcelona B
El filial blaugrana no va poder mantenir-se a la categoria i va baixar a la Tercera Divisió després de finalitzar en la dinovena posició de la
classificació del grup tercer de la Segona Divisió B. El Barça B va finalitzar la temporada amb 37 punts amb un balanç de 7 victòries, 16
empats i 15 derrotes. El descens matemàtic de l’equip dirigit per Quique Costas es va produir en la penúltima jornada al camp del Badalona després de perdre per 3 a 2. L’equip blaugrana va realitzar una temporada molt irregular i va pagar la
joventut i la falta d’experiència de la seva plantilla en una competició amb equips amb jugadors molt veterans. Amb tot, els resultats i els èxits esportius no són la prioritat en el filial blaugrana, que aposta més per
la formació i creixement dels joves jugadors que en un futur poden formar part de la primera plantilla. I bona
mostra d’aquesta tendència és la gran quantitat de joves jugadors que van debutar amb el primer equip, on
jugadors com Giovani, Bojan, Olmo, Crosas, Valiente o Jeffren ja han demostrat un bon nivell.

POSICIÓ

NOM

Porters
Defenses
Migcampistes
Davanters
Entrenador
2on Entrenador

Rubén, Urko, Montero
Fran, Jaime, Olmo, Jeffrey, Botia
Besada, Marc Crosas, Julio, Dimas, Fragoso (capità), Jordi Gómez, Sastre, Jeffren, Marc Valiente
Toni, Giovani, Thaer, Orlandi, Sito, Víctor Vàzquez, Bojan
Quique Costas
Joan Barbarà

Classificació

19a posició en el grup tercer de la Segona Divisió B
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BARÇA C
JUVENIL A
JUVENIL B

FC Barcelona C

Juvenil A

El Barça C va assolir la permanència en la Tercera Divisió catalana. L’equip de Rojo va millorar la catorzena posició aconseguida la temporada passada després de finalitzar tretzè en la
classificació amb 45 punts. No obstant, a conseqüència del descens del Barça B a Tercera Divisió, el Barça C desapareix i no jugarà la propera temporada en cap competició.

El juvenil A no va poder repetir els èxits de la temporada passada. L’equip entrenat per Àlex Garcia va aconseguir el subcampionat de la Lliga Divisió d’Honor, per darrere de l’Espanyol,
que va quedar campió. A la Copa del Rei l’equip blaugrana va
quedar eliminat als vuitens de final per l’Albacete per un global
de 3 a 2.

POSICIÓ

NOM

POSICIÓ

NOM

Porters
Defenses

Davanters
Entrenador
2on Entrenador

Planche, Miguel, Pau
Alonso, Josue, Folguera, David, Ismael, Àlex Sànchez,
Alfred, Fali
Benet, Cornella (capità), De la Puente, Heredia,
Ramón, Pitu, Víctor Sànchez
Pedro, Stefan, Urbano, Blas, Nuno, Pedrito
Juan Carlos Pérez Rojo
Sergi Lobera

Porters
Defenses
Migcampistes
Davanters
Entrenador
2on Entrenador

Imanol, Miño,
Forcadell, Robert (capità), Marqués, Ruben, Peter, Àlex
Baena, Sergio, Borja, Rueda, Toribio
Coto, Iago, Walter, Hugo, Manteca, Abraham, Vergara
Alex García
Marc Huguet

Classificació

13a posició en el grup cinquè de la Tercera Divisió

Classificació

Subcampió Lliga Divisió d’Honor

Migcampistes

Juvenil B
El juvenil B va realitzar una temporada excepcional. Els joves de
Rodolf Borrell van aconseguir el títol de la Lliga Nacional Juvenil, una competició on la majoria dels integrants dels equips contraris eren un any més grans. El conjunt blaugrana es va mostrar
molt superior als seus rivals i va assolir el campionat amb nou
punts d’avantatge respecte al segon classificat, l’Espanyol.
POSICIÓ

NOM

Porters
Defenses
Migcampistes
Davanters
Entrenador
2on Entrenador

Jordi, Masip, Diego
Polaco, Blasco, Àlex Bolaños (capità), Angi, Nobau,
Andreu, Einard, Valle
Cuqui, Rubén, Jonathan, David González, Enric
José Luis Gómez, Rodri, Yepes
Rodolf Borrell
Lluís Francisco Zaldívar

Classificació

Campió Lliga Nacional
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CADET A
CADET B
INFANTIL A

Cadet A
L’equip dirigit per Xavier García Pimienta va revalidar el títol de Divisió d’Honor obtingut la temporada passada. Els blaugranes només
van cedir un empat i una derrota en tota la temporada i es van proclamar campions amb sis punts d’avantatge respecte al segon
classificat, l’Espanyol. A més, el cadet A va fer el doblet en guanyar la final del Campionat de Catalunya a l’Espanyol per 4 a 1.
POSICIÓ

NOM

Porters
Defenses
Migcampistes
Davanters
Entrenador
2on Entrenador

Alex (capità), Oriol Torres
Blanchart, Bartrà, Hernàndez, Montoya, Planas, Terrón
Thiago, Krol, Carlos, Martí Riverola, Oriol Romeu,
Sellarés
Gai, Quim, Carmona, Pacheco, Rochina, Tello, Alex
Xavier García Pimienta
Marc Guitart

Classificació

Campió Lliga Divisió d’Honor i Campió de Catalunya

Cadet B

Infantil A

L’equip de Víctor Sánchez va realitzar una temporada magnífica i va
assolir la primera posició a la Lliga Preferent amb més de vint punts
de diferència respecte al segon classificat. A més, el cadet B va
guanyar la fase estatal de la Nike Premier Cup, en què jugaven els
millors equips d’Espanya d’aquesta categoria, derrotant a les semifinals el València per 2 a 0 i a la final l’Atlètic de Madrid per 3 a 0.

El conjunt barcelonista va proclamar-se campió de la Lliga de Divisió d’Honor amb un avantatge de quatre punts respecte al segon
classificat, l’Espanyol. Els nois de Francesc Sánchez només van
patir una derrota i no van rebre cap gol com a locals en tot l’any. En
el Campionat de Catalunya, els blaugranes no van tenir sort i van
perdre la final contra l’Espanyol en la tanda de penals.

POSICIÓ

NOM

POSICIÓ

NOM

Porters
Defenses
Migcampistes
Davanters
Entrenador
2on Entrenador

Carlos, Ibañez
José, Dalmau, Sergi, Marc (capità),
Balliu, Javi, Uri, Monsergas, Sergi, Oriol, Caco, Luis
Quique, Brian, Rubén, Ceballos, Gaba, Pablo, Manu
Víctor Manuel Sánchez
Jaume Vivas

Porters
Defenses
Migcampistes
Davanters
Entrenador
2on Entrenador

Ela, Richy, Jesús
Sergio, Edu (capità), Carmona, Dani, Pau, Joshua,
Rafa, Antonio, Bacary, Antonio, Tina, Sanmartín
Víctor, Ateba, Ernesto, Adamu, Etock, David,
Gerard, Marc, Ella
Francesc Sánchez Bas
Pedro Abraham

Classificació

Campió Lliga Preferent i Nike Premier Cup

Classificació

Campió Lliga Divisió d’Honor i Subcampió de Catalunya
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INFANTIL B
ALEVÍ A
ALEVÍ B

Infantil B

Aleví A

L’infantil B va acabar la temporada en la tercera posició de la Lliga
Preferent, a quatre punts del Lleida. Amb tot, l’equip va demostrar
un nivell de joc notable en una categoria on la majoria dels rivals tenien un any més. A més, l’equip de Sergi Doménech va guanyar els
sis torneigs on va participar, destacant el triomf al Memorial Luis
Figo a Portugal i l’Internacional de Canal Plus disputat a Tenerife.

En el primer any a la Lliga de Divisió d’Honor, l’aleví A va realitzar una
temporada excepcional assolint el doblet: Lliga i Campionat de Catalunya. L’equip d’Andrés Carrasco només va cedir un empat en tot
el campionat i va proclamar-se campió amb vuit punts d’avantatge
respecte a l’Espanyol, segon classificat. Al Campionat de Catalunya,
l’aleví A va guanyar a la final el conjunt espanyolista per 2 a 0.

POSICIÓ

NOM

POSICIÓ

NOM

Porters
Defenses
Migcampistes
Davanters
Entrenador
2on Entrenador

Pol, Marc
Carles, Brian, Víctor, Aitor (capità), Albert,
Babunski, Robert, Fernando, Eugeni
Hendrio, Gerard, Cristian, Pol, Miki, Marc, Mousima
Sergi Domènech
Xavier Bravo

Porters
Defenses
Migcampistes
Davanters
Entrenador
2on Entrenador

Sergi, Pol, Albert Jiménez
Gerard, Sekou, Adrià, Alexis, Roger, Gabi, Marc
Godswill, Pau, Sergi, Jon (capità), Sandro
Keita, Héctor, Joel, Pau, Cristian
Andres Carrasco
Xavier Ferrando

Classificació

3r a la Lliga Preferent

Classificació

Campió Lliga Divisió d’Honor i Campió de Catalunya

Aleví B
L’aleví B va assolir el subcampionat a la Lliga Preferent en una
categoria on la majoria de rivals tenien un any més. Després de
l’ascens de la temporada passada a aquesta categoria, l’equip,
entrenat per Albert Puig, va disputar un campionat molt regular
i durant la segona volta només va perdre un partit, sent el segon
equip més golejador.
POSICIÓ

NOM

Porters
Defenses
Migcampistes
Davanters
Entrenador
2on Entrenador

Pol, Marc
Fran, Carles, Carlos, Agustí, Iván, Dani,
Adrià, Àlex (capità), Sebas, Pepín, Sergi, Yèray
Marc, Musta, Adama, Mamadou
Albert Puig
Agustí Zaera

Classificació

Subcampió Lliga Preferent
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BENJAMÍ A
BENJAMÍ B

Benjamí A

Benjamí B

El benjamí A va revalidar el títol de la Lliga Preferent Futbol 7 aconseguit l’any passat. Els nens de Sergi Milà van realitzar un campionat gairebé perfecte: dels 30 partits només en van perdre un.
L’equip blaugrana va marcar 188 gols i només va encaixar-ne 23.
A més, el benjamí A també va participar en diversos torneigs, destacant el triomf al Torneig Future Cup a Amsterdam.

El benjamí B va quedar en novena posició al grup 2 de la Lliga
Preferent Futbol 7. L’equip més jove del futbol base del club va
mantenir una bona evolució tant a nivell d’adaptació com de joc.
A banda de la Lliga, els nens de Jordi Font van disputar diversos
torneigs en què destaca el subcampionat en el Mic Futbol 7
d’Andorra.

POSICIÓ

NOM

POSICIÓ

NOM

Porters
Defenses
Migcampistes
Davanters
Entrenador
2on Entrenador

Ernest, Edu
Unai, Enric, Pau, Guim, Stephan
David, Iker, Iván (capità)
Carlos, Conrad, Josimar
Sergi Milà
Sergi Ucles

Porters
Defenses
Migcampistes
Davanters
Entrenador
2on Entrenador

Joan, Llera
Aleña, Ferran, Edu, Marc, Damià, Sveinn
Johan, Joan, Javi
Dani, Joel
Jordi Font
Jordi Puig

Classificació

Campió Lliga Preferent F-7

Classificació

9è a la Lliga Preferent F-7
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FCBESCOLA

Formació de joves jugadors
La FCBEscola és l’escola de futbol pròpia del FC Barcelona, que té com a objectiu la formació de joves jugadors a través de l’aprenentatge dels conceptes bàsics d’aquest esport. La filosofia de l’escola té un altre vessant a més de l’esportiu, ja que també
té entre els seus objectius inculcar als joves els valors tradicionals que representen el FC Barcelona i la societat catalana. La tolerància, el civisme i el respecte en tots el àmbits també són valors que es volen transmetre en l’educació dels nens i nenes de l’escola. El grup de tècnics encarregat de la formació va comptar amb 15 entrenadors i 2 entrenadors de porters amb experiència dins
del món del futbol. La metodologia de treball utilitzada en tots els equips va ser la mateixa que en les categories inferiors del club,
amb dos entrenaments per setmana i un partit de la Lliga interna els caps de setmana.
Aquesta temporada la FCBEscola va comptar amb la participació de 350 alumnes d’entre 6 i 11 anys, que es van dividir en 30
equips de 12 jugadors cadascun. Aquests equips tenen com a tret distintiu el seu nom, atès que porten el nom d’un dels jugadors
o membres del cos tècnic de la primera plantilla. L’aprenentatge dels joves jugadors es va dividir en tres etapes diferents: l’etapa
d’iniciació, que va estar formada pels nens i nenes de 6 i 7 anys, l’etapa de preformació, que va comptar amb els integrants de 8
i 9 anys, i finalment, l’etapa de formació, on van participar els jugadors de 10 i 11 anys.
La FCBEscola compta ja amb 6 escoles fora de Catalunya. Mèxic, amb quatre, és el país que té un major nombre d’escoles, ubicades a les ciutats de Monterrey, Guadalajara, Mèxic DF, i La Puebla. Les altres dues escoles restants estan situades al Caire
(Egipte). Es preveu que en els pròxims anys el nombre d’escoles fora de Catalunya vagi en augment, atès que existeixen projectes per a establir-ne a Centre Amèrica i al Pròxim Orient.
CÀRREC

Mànager
Director tècnic
Coordinador
Secretària
Entrenadors

NOM I COGNOMS

Miquel Puig
Josep Gombau
Jordi Pérez
Yolanda Comitre
David Sánchez, Marc Sabaté, Josep Ferré, Xavier Pérez, Iñaki Andreu, Carles Gil, Cristian Catena, Naoto Muramatsu, Andreu Vigo,
Guillem Castro, Pau Martí, Carles Uclés, Sergi Ponçà, Enric Duran i Jordi Llamosí
Entrenadors de porters Eduard Marín i Joan Dellà
Assistència vestidors
Ramon Curto, Xavier Pàmies, Joel Roig i Carles Pérez
Fisioterapeuta
Judith València
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FEMENÍ A
FEMENÍ B

Femení A

Femení B

El primer equip del futbol femení va quedar en última posició de
la Superlliga femenina i no va poder evitar el descens de la categoria. En una temporada molt irregular, l’equip entrenat per
Xavi Llorens va patir la falta de gol. Les baixes de jugadores com
Raquel Cabezón o Pati Pérez van marcar el transcurs de la temporada, on les incorporacions de jugadores del filial no van ser
suficients per poder mantenir la categoria.

El segon equip de futbol femení va millorar la vuitena posició
aconseguida la temporada passada i va assolir una meritòria sisena posició de la Lliga Nacional. Les joves jugadores de Joaquim Querol van realitzar un campionat força complet contra
unes rivals més grans d’edat i van jugar un dels futbols més
atractius de la categoria.

POSICIÓ

NOM

Porteres
Defenses
Migcampistes
Davanteres
Entrenador

Marina, Cris
Mireia, Ani, Sarai, Romero, Sheila, Melani
Berta, Anair, Vicky, Albita, Marta, Alba
Judith, Pau, Cuca, Elba, Cristina
Xavi Llorenç

Porteres
Defenses
Migcampistes
Davanteres
Entrenador

Norma, Laura
Juliana, Tana, Cynthia, Míriam, Eva, Silvia, Vives, Yañez
Cristina, Vero, Laura, Elia, Helena, Núria, Erika, Visa
Laura, Meri, Tania, Sapinto
Joaquim Querol

Classificació

14è a la Superlliga

Classificació

6è a la Lliga Nacional
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FEMENÍ C
F7

Femení C

F7

El tercer equip de futbol femení va aconseguir una meritòria segona posició a Primera Catalana. L’equip va demostrar un nivell
de joc notable en una categoria on la majoria de rivals tenen
molts més anys que les jugadores blaugrana. Amb tot, l’equip
entrenat per Francisco Javier Rodríguez va quedar només a quatre punts del líder, la Penya Blanc Blava la Roca.

L’equip cadet femení de futbol 7 va realitzar una temporada excepcional. Les noies de Ramon Pérez ho van guanyar tot i en
tota la temporada no van conèixer cap derrota. Després de
guanyar els 38 partits consecutius les jugadores barcelonistes
van proclamar-se campiones de Lliga i posteriorment també van
adjudicar-se la Copa Catalunya amb molta superioritat, guanyant a la final el CF Badalona per 5 a 0.

POSICIÓ

NOM

POSICIÓ

NOM

Porteres
Defenses
Migcampistes
Davanteres
Entrenador

Vero, Elvi
Eli, Sara Garcia, Bea, Leila, Karol, Estefi, Clara, Sara
Míriam, Castro, Lara, María, Nere, Aintana, Judit
Lauri, Laura, Lore
Francisco Javier Rodríguez

Porteres
Defenses
Migcampistes
Davanteres
Entrenador

Mimi, Desi Martínez
Núria, Maria, Ana, Marta (capitana)
Alba, Sandra, Anita, Aina, Helena Artolas, Bibi, Rebe
Olga, Nere
Ramon Perez

Classificació

Subcampió Primera Catalana

Classificació

Campió de la Lliga Futbol-7 i Campió Copa Catalunya
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ATLETISME

La millor temporada de la història
La secció d’atletisme del FC Barcelona va realitzar la millor temporada de la seva història. Consolidada com un dels referents de
l’atletisme a l’Estat espanyol, la secció blaugrana va conquerir una gran quantitat de títols, tant en Campionats de Catalunya com
d’Espanya. A més, una representació d’atletes del club van estar presents al Campionat d’Europa celebrat a Birmingham i en els
Mundials de cros de Kenya. Aquesta temporada la secció barcelonista es va proclamar campiona de la Copa del Rei masculina i
va aconseguir una meritòria tercera posició en la Copa de la Reina. En el Campionat d’Espanya a l’aire lliure, disputat a Saragossa,
el Barça va ser l’equip que va assolir més medalles, amb un total de 19. També s’ha de destacar que en el Campionat d’Espanya
a pista coberta, disputat a Sevilla, el FC Barcelona va obtenir deu medalles, sent també el club que en va aconseguir més. A més,
l’equip júnior masculí es va proclamar campió d’Espanya en pista coberta per primera vegada a la història.
Dos atletes del club van ser guardonats per la seva trajectòria. Jackson Quiñónez va rebre el premi a la gesta de l’any, pel seu rècord d’Espanya a la prova de 110 metres aconseguit la temporada passada, i Pere Joseph va rebre el premi al millor atleta català
en categoria promesa. Pel que fa l’organització, aquesta temporada s’ha canviat la filosofia de la secció renunciant a la participació a la Lliga Nacional categoria Divisió d’Honor donada la baixa qualitat de la competició, que tenia 16 clubs participants i 2 atletes per prova. A més, s’han establert convenis amb clubs catalans com l’Universitari, el Calella, el Lloret, el Sant Celoni i el Reus.

Les dades
EQUIP

COMPETICIÓ

Sènior

Campionat d’Espanya a l’aire lliure (19 medalles)
Campió Copa del Rei (pista coberta)
Tercer classificat de la Copa de la Reina
Campionat de Catalunya Individual (18 medalles)
Campió Campionat d’Espanya de cros curt masculí
Segon classificat Campionat d’Espanya de cros llarg femení
Campionat d’Espanya a pista coberta (10 medalles)
Campió d’Espanya masculí (pista coberta)
Cinquè classificat d’Espanya (femení)
Campió Campionat d’Espanya de cros masculí

Júnior
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CICLISME

Redefinició de la secció
Coincidint amb la finalització de la temporada ciclista de l’any 2006, el club va prendre la decisió de redefinir l’activitat de la secció de ciclisme del club. Aquest fet es va emmarcar dins d’un canvi de filosofia en el plantejament del ciclisme i de la resta de les
seccions no professionals del FC Barcelona. L’activitat de la secció es va enfocar cap a la promoció de l’esport ciclista com una
pràctica lúdica i de lleure, per fomentar un esperit participatiu entre els socis del club. Dins d’aquesta nova òptica, el club potenciarà i col·laborarà amb activitats com ara pedalades populars, campus d’estiu que promoguin la pràctica del ciclisme i totes aquelles activitats de les quals puguin gaudir els socis del FC Barcelona.
El FC Barcelona vol deixar constància de l’esforç que tots els tècnics i corredors han dut a terme durant aquesta darrera etapa de la
secció i els ha mostrat el seu interès a poder comptar amb la seva col·laboració en l’organització d’activitats futures de la secció.
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Consolidació a Divisió d’Honor
El primer equip de la secció de rugbi va quedar sisè classificat a la Divisió d’Honor. Era la temporada del debut a la màxima categoria de l’Estat espanyol i l’equip d’Arturo Trenzano va complir amb l’objectiu de consolidar-se a la categoria. Tot i el mal inici de
campionat, que va condicionar la resta de temporada, l’equip blaugrana va mostrar un gran nivell, sobretot en la segona fase de
la competició. A la Copa del Rei, els homes de Trenzano van caure eliminats als quarts de final contra el Bera Bera. A banda de
les competicions oficials, els blaugranes també van participar al Primer Campionat Nacional de Seven, disputat a Cornellà. El Barça
va obtenir el subcampionat en perdre a la final contra l’amfitrió, el Cornellà RC.
Enguany, i continuant amb la tònica de temporades anteriors, l’escola base de rugbi va seguir amb la seva bona tasca i bons resultats en diverses de les seves categories. Cal destacar que el sènior B va quedar 3r de la Primera Nacional i que el cadet va quedar subcampió de Catalunya.

Les dades
EQUIP

CLASSIFICACIÓ

COMPETICIÓ

Sènior A

6è classificat
Quarts de final
3r classificat
7è classificat
5è classificat
10è classificat
Últim classificat
2n classificat
3r classificat
Subcampió
5è classificat
4t classificat
3r classificat
4t classificat
5è classificat
7è classificat

Lliga Divisió d’Honor
Copa del Rei
Primera Nacional
Primera Catalana
Lliga sub-23
Copa Catalunya
Primera Catalana
Segona Catalana
Primera Catalana
Copa Catalunya
Primera Catalana
Copa Catalunya
Campionat d’Espanya (bronze)
Campionat d’Espanya (bronze)
Campionat d’Espanya (plata)
Campionat d’Espanya (or)

Sènior B
Sènior C

Juvenil
Cadet
Infantil

Aleví
Benjamí
Prebenjamí
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Campions europeus
El primer equip de beisbol del FC Barcelona va realitzar una temporada excel·lent conquerint la copa CEB europea, el Campionat
de Catalunya Divisió d’Honor i aconseguint el subcampionat a la Lliga. Al Campionat de Catalunya, els homes de Loren García van
revalidar el títol aconseguit la temporada passada després de derrotar els seus tres rivals, l’Hèrcules, el Viladecans i el Sant Boi. A
la copa CEB, l’equip blaugrana va fer un torneig immillorable i no va perdre cap partit. A la final, contra l’Heidenheim Heidekoepfe,
va haver de remuntar un 9-2 per acabar imposant-se per 9-13. A nivell individual, Remigio Leal va ser l’MVP de la competició, Òscar
Román el guanyador del Home Run i Jordi Vallès va endur-se el premi de Millor Pitcher.
A la resta de categories, la temporada també va ser excel·lent amb tres campionats de Catalunya, en les categories juvenil, cadet
i infantil. A més, l’equip juvenil va fer el doblet en assolir també el Campionat d’Espanya.

Les dades
EQUIP

CLASSIFICACIÓ

COMPETICIÓ

Sènior A

Campió
Campió
Subcampió
3r classificat
Campió
Campió
Campió
Subcampió
Campió
Subcampió

Campionat Catalunya Divisió d’Honor
Copa CEB
Lliga Nacional Divisió d’Honor
Campionat de Catalunya
Campionat de Catalunya
Campionat d’Espanya
Campionat de Catalunya
Campionat d’Espanya
Campionat de Catalunya
Campionat de Catalunya

Sènior B
Juvenil
Cadet
Infantil
Aleví
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L’ascens a la Superlliga, a un pas
L’equip de voleibol va realitzar una magnífica temporada i va estar a punt d’assolir l’ascens a la Superlliga. El conjunt barcelonista,
en el seu primer any a la Lliga FEVB, va aconseguir classificar-se en segon lloc a la primera fase. L’equip barcelonista va quedarse a les portes de l’ascens a la màxima categoria del volei espanyol en quedar en tercer lloc a la fase d’ascens, empatat a punts
amb el segon classificat, el CV Almoradí. Només la diferència entre els sets totals respecte a aquest equip va impedir al conjunt de
Toni Alemany aconseguir l’ascens. A la Copa FEVB disputada a Almoradí el Barça va aconseguir el subcampionat. L’equip barcelonista va arribar a la final després de guanyar als amfitrions però en el següent partits els homes d’Alemany no van poder superar el Sant Pere i Sant Pau. A més, el Barça va guanyar la Lliga Catalana, precisament contra el Sant Pere i Sant Pau, campió de
la Lliga i Copa FEVB.
Un any més, les categories inferiors també van aconseguir resultats positius. El juvenil va conquerir el Campionat de Catalunya i d’Espanya, mentre que el júnior també va quedar campió de Catalunya i de la Lliga Catalana, i va aconseguir l’ascens a Primera Nacional.

Les dades
EQUIP

CLASSIFICACIÓ

COMPETICIÓ

Sènior

2n classificat
3r classificat
Subcampió
Campió
Campió
Campió
3r classificat
Campió
Campió
Campió
Campió
Campió
Campió
3r classificat
3r classificat
Campió
2n classificat
2n classificat
Campió

Lliga FEV – 1a fase
Lliga FEV – Fase d’ascens
Copa FEV
Lliga Catalana 1a divisió A
Campionat de Catalunya 1a Div. Fase Regular
Campionat de Catalunya 1a Div. Fase Final
Fase d'Ascens a 1a Div. Nacional
Lliga Catalana 2a Divisió
Campionat de Catalunya 1a Fase
Campionat de Catalunya Fase Regular
Campionat de Catalunya Fase Final
Fase Final Campionat d'Espanya
Campionat de Catalunya Cadet Masc. 1a Fase
Campionat de Catalunya Cadet Masc. Fase Regular
Lliga Catalana sub-18
Campionat de Catalunya Fase Regular Grup A
Copa Primavera
Campionat de Catalunya Fase Final
Lliga Catalana sub-14

Júnior

Juvenil

Cadet

Infantil
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El play-off, a tocar
L’equip d’hoquei herba va realitzar una temporada amb un balanç molt positiu. La principal novetat de l’equip sènior va ser la incorporació del jugador australià Michael Mc Caan. L’equip que entrena Albert Bou va repetir el cinquè lloc de la temporada passada però enguany empatat a punts amb el quart classificat, el Club de Campo. Per tant un any més el conjunt blaugrana va
quedar-se a les portes de classificar-se per disputar el play-off pel títol. Enguany el goal average desfavorable va fer que el Barça
es quedés fora de disputar aquesta fase final. Però el gran èxit de la temporada va arribar amb el Campionat de Catalunya. Els
homes de Bou van proclamar-se campions de Catalunya, trofeu que feia setanta-cinc anys que no s’aconseguia. En hoquei sala
l’equip blaugrana va aconseguir la tercera posició del Campionat d’Espanya i el subcampionat de Catalunya, després de perdre a
la final contra l’Atlètic de Terrassa.
També cal destacar que tres jugadors blaugrana van ser convocats per la selecció espanyola absoluta, Miquel Delás, Jordi de Falguera i Koke González. A més, Delás també va formar part de la selecció espanyola d’hoquei patins que va aconseguir el tercer
lloc en el mundial.
A les categories inferiors es va continuar amb la bona tasca de formació. L’equip infantil femení va conquerir el Campionat de Catalunya i el cadet masculí va classificar-se per al Campionat d’Espanya i va aconseguir una meritòria quarta posició.

Hoquei Herba
EQUIP

CLASSIFICACIÓ

COMPETICIÓ

Sènior

Campió
5è classificat
5è classificat
12è classificat
5è classificat
7è classificat
7è classificat
5è classificat
4t classificat
4t classificat
5è classificat
Campió
Subcampió
8è classificat
Subcampió
6è classificat
Campió
10è classificat
8è classificat
4t classificat
Subcampions
9è classificat
4t classificat
10è classificat
6è classificat
7è classificat
7è classificat
9è classificat

Campionat de Catalunya Herba
Lliga Divisió d'Honor
Lliga Primera Divisió
Lliga Segona Divisió
Lliga Tercera Divisió
Copa Federació Herba
Campionat Catalunya Herba
Campionat Catalunya Herba
Campionat Catalunya Herba
Campionat d'Espanya Herba
Campionat Catalunya Herba
Copa Federació Herba
Campionat Catalunya Herba
Copa Federació Herba
Campionat Catalunya Herba
Copa Federació Herba
Campionat Catalunya Herba
Copa Federació Herba
Campionat Catalunya Herba
Copa Federació Herba
Campionat Catalunya Herba
Copa Federació Herba
Campionat Catalunya Herba
Copa Federació Herba
Campionat Catalunya Herba
Copa Federació Herba
Campionat Catalunya Herba
Campionat Catalunya Herba

EQUIP

CLASSIFICACIÓ

COMPETICIÓ

Sènior

Subcampió
3r classificat
5è classificat
11è classificat
3r classificat
6è classificat
8è classificat
3r classificat
Campió
6è classificat
6è classificat
6è classificat
8è classificat
6è classificat
Subcampió
7è classificat

Campionat de Catalunya Sala
Campionat d'Espanya Sala
Campionat de Catalunya Sala 2a
Lliga Segona Divisió
Campionat de Catalunya Sala 2a
Campionat Catalunya Sala
Campionat Catalunya Sala
Campionat Catalunya Sala
Campionat Catalunya Sala
Campionat Catalunya Sala
Campionat Catalunya Sala
Campionat Catalunya Sala
Campionat Catalunya Sala
Campionat Catalunya Sala
Campionat Catalunya Sala
Campionat Catalunya Sala

Sènior
Sènior
Sènior
Juvenil masculí
Juvenil femení
Cadet masculí
Cadet femení
Infantil A masculí
Infantil B masculí
Infantil femení
Aleví
Aleví B
Benjamí 6x6 A
Benjamí 6x6 B
Benjamí 4x4 A
Benjamí 4x4 B

Hoquei Sala

Sènior
Sènior Barceloní Stick
Juvenil masculí
Juvenil femení
Cadet masculí
Cadet femení
Infantil A masculí
Infantil B masculí
Infantil femení
Aleví
Aleví Barceloní Stick
Benjamí 6x6 A
Benjamí 6x6 B
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4t lloc a la Lliga
La secció de gel va acabar amb un balanç força positiu. La principal novetat de l’equip sènior va ser la incorporació del tècnic Zdenek Cik. Els blaugranes van iniciar la temporada d’una forma molt irregular, però amb l’inici de l’any van recuperar el bon joc i van
acabar la competició jugant a un molt bon nivell. Malgrat tot, el conjunt barcelonista no va poder superar la quarta posició aconseguida la temporada passada. Els jugadors de Cik van perdre a les semifinals contra el CG Puigcerdà en una eliminatòria molt ajustada. Finalment el Puigcerdà es proclamaria campió de la Superlliga. A la Copa del Rei també es va aconseguir la quarta posició
perdent a la pròrroga contra el CG Jaca. L’equip sub-18 va aconseguir una meritòria tercera plaça a la Lliga sub-20, competició
on va guanyar el Txuri Urdin. A la Copa Príncep, els blaugranes van tornar a quedar quarts, perdent a les semifinals contra el Txuri
Urdin i el partit de consolació contra el Collado Villalba. Les categories inferiors també van realitzar una campanya molt satisfactòria, destacant els campionats aconseguits de Puigcerdà i Jaca pels equips sub-12 i sub-10 respectivament.

Les dades
EQUIP

CLASSIFICACIÓ

COMPETICIÓ

Sènior

4t classificat
4t classificat
4t classificat
3r classificat
2n classificat
3r classificat
3r classificat
5è classificat
4t classificat
6è classificat
Campió
Campió
Subcampió
Subcampió
Subcampió

Superlliga
Copa del Rei
Copa Príncep
Lliga sub-20
Campionat de Jaca
Campionat de Sant Sebastià
Campionat de Villalba
Campionat de Vitòria
Campionat de Jaca
Campionat de Sant Sebastià
Campionat de Puigcerdà
Campionat de Jaca
Campionat de Boadilla
Campionat de Barcelona
Campionat de Puigcerdà

Sub-18
Sub-16
Sub-14
Sub-12

Sub-10
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Referents a Catalunya, Espanya i França
Un cop més tant els integrants de la secció de patinatge sobre gel com els de l’equip de ballet-espoir sobre gel van tornar a ocupar les posicions capdavanteres en les classificacions dels campionats de Catalunya, Espanya i França. La secció va aconseguir
col·locar onze patinadors com a campions de Catalunya. A més Manu Legaz, el patinador amb més projecció internacional, va
aconseguir la tercera posició en el Campionat d’Espanya i una meritòria setena posició en el Grand Prix de Mèxic, malgrat estar
lesionat gran part de la temporada. Adrià Díaz va assolir la quarta posició en el Campionat d’Espanya, la primera posició al de Catalunya i va aconseguir entrar en la dificultat dels salts triples que li assegurarà una bona classificació en els propers campionats
en què participi. Gloria Gallego va aconseguir la tercera posició al Campionat d’Espanya i la primera posició al de Catalunya. El gran
èxit d’aquesta temporada va ser l’equip de ballet sobre gel que va imposar-se en totes les competicions que va disputar assolint
un gran nivell tècnic. Cal destacar també les joves promeses com Núria Farrés, que va obtenir el Campionat de Catalunya, Júlia
Ribas i tot el grup de la categoria Joves Talents que van progressar de forma brillant, i van aconseguir classificar-se al capdavant
de tots els campionats en què van participar. Aquests excel·lents resultats confirmen la bona tasca realitzada per l’equip tècnic,
dirigit per Patrick Capmartín.

Les dades
EQUIP

Sènior 2a Femení
Júnior 2a Masculí
Júnior 2a Femení
Júnior ISU Masculí

Júnior ISU Femení

Infantil Femení
Mínima Femení
Aleví Femení
Joves Talents Femení
Joves Talents Masculí
Benjamí
Equip ballet

CLASSIFICACIÓ

Campió
Subcampió
Subcampió
Campió
3r classificat
Campió
3r classificat
2n classificat
Campió
3r classificat
Campió
Subcampió
Campió
Campió
Subcampió
Campió
Campió
Campió
Campió
Campió
Campió
Campió
Campió
Campió

COMPETICIÓ

Campionat de Catalunya
Campionat de Catalunya
Copa Federació d’Espanya
Campionat de Catalunya
Copa Federació d’Espanya
Campionat de Catalunya
Campionat d’Espanya
Torneig Internacional de Castres (França)
Campionat de Catalunya
Campionat d’Espanya
Torneig Internacional de Castres (França)
Campionat de Catalunya
Campionat de Catalunya
Campionat de Catalunya
Lliga Catalana
Campionat de Catalunya
Lliga Catalana
Campionat de Catalunya
Lliga Catalana
Campionat de Catalunya
III Trofeu Internacional Catalunya
Campionat Internacional d’Arguentiul (França)
Campionat Internacional d’Occitània (França)
Trofeu Internacional de Niça (França)
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UB BARÇA

Fi d’una etapa
L’UB Barça va competir aquesta temporada en tres competicions: Lliga, Eurocopa i Copa. A la Lliga, l’equip de Sílvia Font va jugar
un campionat molt irregular fins que va encadenar una ratxa de sis victòries consecutives. Aquest fet va permetre aconseguir la
cinquena posició de la fase regular, que va acabar amb un balanç de 15 triomfs i 11 derrotes. En els quarts de final dels play-off,
l’UB Barça va guanyar sense problemes l’Hondarribia-Irun però en les semifinals es va veure superat pel Ros Casares. L’UB Barça
va forçar el tercer i definitiu partit però va caure davant l’equip valencià, que va acabar conquerint el títol. A l’Eurocopa femenina,
les noies de Font van caure en els vuitens de final davant l’Anda Ramat Hasharon. A l’anada, l’equip israelià va guanyar per 73 a
59 i a la tornada les blaugranes només van derrotar el seu rival per 75 a 74. Finalment, a la Copa de la Reina, l’Hondarribia-Irun va
eliminar al conjunt blaugrana en els quarts de final.
Pel que fa al bàsquet base femení blaugrana, cal destacar que l’equip infantil va conquerir el Campionat d’Espanya i el de Catalunya, mentre que el júnior i el cadet també van assolir el Campionat de Catalunya.
Al final de la temporada, el FC Barcelona va comunicar al Club Bàsquet Femení Universitari de Barcelona la fi de l’acord que aquestes dues entitats mantenien des de la temporada 2002/03, ja que, per part d’aquest últim club, no es complien les condicions pactades en el seu dia. Segons aquest acord, l’equip adoptava el nom d’UB Barça, tenia dret a l’ús de les instal·lacions del FC Barcelona,
així com l’accés als serveis mèdics i la infraestructura administrativa del club, i a l’obtenció de tot el material esportiu necessari. El FC
Barcelona assumia aquests compromisos sempre que els responsables del Club Bàsquet Femení Universitari de Barcelona obtinguessin els recursos necessaris per al sosteniment del club més enllà de les aportacions efectuades pel FC Barcelona.
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INSTITUT GUTMANN
CBV BARÇA

Campions de Catalunya
L’equip de bàsquet en cadira de rodes Guttmann – FC Barcelona és fruit de l’acord firmat entre la Fundació del club, l’Institut Guttmann i la Fundación ONCE. L’equip blaugrana, entrenat per Oscar Trigo, va realitzar una bona temporada i va repetir la sisena posició aconseguida a la Lliga espanyola l’any passat. Les nombroses lesions que va patir el conjunt al llarg de la temporada van fer
perdre les opcions d’una millora en la classificació. En la Copa del Rei l’equip barcelonista va caure a les semifinals davant el Gran
Canària. La temporada va finalitzar amb la conquesta de la Lliga Catalana per tercer any consecutiu. El conjunt blaugrana va derrotar el GAM Joventut a la final disputada a Parets del Vallès.

Ascens a la Lliga FEVB
El CVB Barça, fruit de l’acord de col·laboració entre el FC Barcelona i els
equips femenins del Club Voleibol Barcelona, és una de les altres seccions
associades del club. En el segon any a la Primera Nacional, les sèniors del
CVB Barça van quedar campiones i van aconseguir l’ascens a la Lliga
FEVB, la Segona Divisió espanyola. Les jugadores van exhibir el seu alt nivell competitiu aconseguint guanyar divuit dels vint partits disputats. Els
equips de les categories inferiors també van realitzar una bona temporada.
L’equip juvenil va quedar subcampió de Catalunya i va assolir una meritòria quarta posició en el Campionat d’Espanya; el cadet A va aconseguir el
tercer lloc al Campionat de Catalunya i el juvenil B va assolir l’ascens a la
Segona Divisió Juvenil.
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Serveis Mèdics
Els Serveis Mèdics del club van donar cobertura assistencial als jugadors de totes les seccions esportives i van realitzar la cobertura assistencial al vestidor del primer equip de futbol, al Palau Blaugrana, a la Ciutat Esportiva de Sant Joan Despí, a les instal·lacions esportives del club en dies de partit, en els esdeveniments que s’hi organitzen, en l’activitat de la Pista de Gel i de l’àrea
comercial. El Centre Mèdic FC Barcelona - Assistència Sanitària, ubicat a la porta 45 del Camp Nou, acull les consultes, l’àrea de
diagnòstic per la imatge (radiologia, ecografia i ecocardiografia), l’equip de proves funcionals cardio-respiratòries i l’àrea de fisioteràpia (electroteràpia, gimnàs...).
Els Serveis Mèdics van realitzar al llarg d’aquesta temporada un control de salut dels esportistes a través de guies d’exàmens de
salut. Aquestes guies es van utilitzar en les seccions professionals i en els primers equips no professionals, i està en fase pilot d’avaluació en la posada en marxa del qüestionari bàsic de salut per arribar a tots els equips base de les seccions no professionals
la pròxima temporada. A més, també es van realitzar diferents controls de rendiment esportiu en la primera plantilla de futbol, de
bàsquet, i als equips d’handbol i hoquei patins.
Pel que fa a l’assistència de lesions, els serveis mèdics estan treballant en l’elaboració d’una guia de pràctiques clíniques de lesions musculars, de turmell i del lligament encreuat anterior.
Es van fer cobertures assistencials en actes esportius i esdeveniments no esportius. Diferents fisioterapeutes van donar cobertura als
equips base del futbol, tant en els partits de casa com en els desplaçaments, i es va seguir el mateix servei amb el primer equip
d’hoquei herba i els segons equips de bàsquet, handbol i futbol sala. Els professionals que cobreixen els serveis dels actes esportius
i no esportius, la pista de gel i l’àrea comercial van rebre formació de RCP, patologia mèdica comuna i embenatges funcionals.

Les dades
Visites traumatologia
Visites no traumatològiques
Sessions fisioteràpia i rehabilitació
Revisions mèdiques
Intervencions quirúrgiques
Salut laboral
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3.091
290
35.900
589
22
109
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Durant aquesta temporada també hi va haver innovacions de caràcter tecnològic, com per exemple l’ecografia portàtil, que s’utilitza cada cop més per fer diagnòstics fiables en poc temps, i al mateix temps, fer pronòstics de cara al jugador i el cos tècnic.
El club també va afrontar el tema del dopatge en l’esport. Es va redactar una guia per a la protecció de la salut i la lluita contra el
dopatge, i un reglament de funcionament. Al mateix temps, es va constituir un grup assessor antidopatge i s’estan realitzant controls interns de drogues d’ús social.
Com a complement de tots aquests objectius, en els equips inferiors de totes les seccions es va impulsar l’educació higiènico-esportiva per facilitar la incorporació d’hàbits saludables. Concretament en el futbol base es va fer un programa d’educació nutricional, higiene esportiva, conductes saludables i exercicis preventius primaris.
Per últim, enguany es va realitzar un pla de revisions de salut de tots els empleats del club avaluats segons el perfil de prevenció
de riscos laborals.
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11.500 nous socis i ja som més de 156.000!
La massa social del FC Barcelona s’ha situat al final de la temporada 2006/07 per sobre dels 156.000 socis i manté la seva línia
de constant creixement dels darrers anys, gràcies en bona part a la iniciativa El Gran Repte, impulsada l’any 2003 amb l’objectiu
de consolidar el club entre els més grans del món amb la seva massa social com a tret diferencial. Amb aquest projecte el club
pretén que tots aquells que se senten barcelonistes formin part de la família blaugrana fent-se socis del club. Cal destacar que durant l’últim any hi va haver un creixement de gairebé 11.500 socis i a 30 de juny del 2007 ja es comptabilitzaven un total de 156.366
socis, nova xifra rècord assolida per l’entitat.

CREIXEMENT DE LA MASSA SOCIAL DEL FC BARCELONA

DISTRIBUCIÓ PER SEXES

200000

DONES
36.066
156.366

HOMES

144.892

150000

23%

131.007

77%

120.300

120.379
106.135

100000

50000

0
2002-03

2003-04

2004-05

2005-06

2006-07

TEMPORADA

DISTRIBUCIÓ GEOGRÀFICA DE SOCIS
Quadre de sòcis amb xifres
TEMPORADA

2002-03
2003-04
2004-05
2005-06
2006-07

SOCIS

INCREMENT

106.135
120.379
131.007
144.892
156.366

14.244
10.628
13.885
11.484

INCREMENT %

FORA DE
CATALUNYA
18.270

11,80%
8,10%
9,57%
7,92%

BARCELONA
CAPITAL

11%

62.281
DISTRIBUCIÓ PER EDATS

0-5 anys
6-14 anys
15-25 anys
26-35 anys
36-45 anys
46-55 anys
56-65 anys
més de 65 anys
Total

12.653
14.740
15.943
25.865
25.822
20.324
19.638
21.381
156.366

40%
8%
9%
10%
16,5%
16,5%
13%
13%
14%

49%

RESTA
CATALUNYA
75.815
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Més que un club
La imatge global del club a nivell internacional va seguir consolidant-se durant la darrera 2006/07. Una globalització que té el seu
impacte dins El Gran Repte, que va obrir les portes a socis dels cinc continents. Més d’un 17% de les noves altes de socis de la
temporada provenen de l’estranger.
El lloc web oficial del club es va convertir en un lloc de referència per als barcelonistes d’arreu del món. La majoria dels nous socis
residents a l’estranger van sol·licitar la seva alta de soci a través de fcbarcelona.cat.
Aquest conjunt de socis gaudeixen exactament del mateix conjunt de drets i beneficis que la resta de la massa social. El flux d’informació sobre la vida social del club pren una rellevància destacada per als socis que viuen a l’estranger: el club els fa arribar cada
dos mesos la Revista Barça i cada mes el butlletí electrònic, que actualment s’edita en català, castellà, anglès i també en japonès.

Principals països amb socis del Barça
Japó
Gran Bretanya
Andorra
França
Suïssa
Mèxic
USA
Alemanya
Dinamarca

1.876
985
611
396
365
363
336
273
220

Total socis a l’estranger

Irlanda
Holanda
Suècia
Noruega
Bèlgica
Itàlia
Veneçuela
Polònia
Àustria

206
182
176
173
172
102
91
79
68

Portugal
Finlàndia
Romania
Islàndia
Guatemala
El Salvador
Hondures
Rússia
Xile

42
37
29
27
20
19
16
15
14

Colòmbia
Equador
Nigèria
Aruba
Mònaco
Polinèsia

10
4
3
1
1
1

7.765

Més avantatges al carnet de soci
Ja és una realitat que els socis utilitzen cada vegada més els avantatges que els dóna el carnet de soci, i cada vegada hi ha més
barcelonistes que s’interessen per la possibilitat de ser soci i de pertànyer en aquest gran club. Tot això és a causa de la constant
aportació de novetats que es van introduint i que els socis coneixen de primera mà a través dels diferents canals de comunicació
directes entre el club i els socis.
Segons les opinions que rep el club, la satisfacció dels socis en els avantatges és molt elevada, tot i que hi ha novetats que molts
socis encara no coneixen. Els avantatges més coneguts i més ben valorats pels socis segueixen sent tots els avantatges en la compra d’entrades i poder entrar de forma gratuïta al Museu. Per a la temporada 2006/07 es van simplificar els descomptes als partits, un 20% de manera fixa, a part de promocions especials. I cada vegada més es valora la possibilitat de comprar entrades de
manera anticipada als partits clau. Addicionalment es van millorar les funcionalitats
tant en la compra d’entrades per Internet, en el qual es pot
triar el seient exacte, com en la utilització
del Seient Lliure. Això va suposar un increment del 50% d’entrades venudes als
socis durant aquesta temporada i un increment del 25% en la utilització del servei Seient Lliure, i va donar la possibilitat
que altres socis o barcelonistes puguin assistir a l’estadi en el seu lloc.
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Un soci ben informat amb una àmplia comunicació
Durant la temporada es va crear i evolucionar els canals de comunicació amb
els socis perquè tinguin tota la informació del seu interès de forma ràpida i còmoda, i no es perdin cap avantatge del seu carnet de soci. La principal novetat
va ser la renovació del lloc web del club, www.fcbarcelona.cat, en el qual els
socis tenen el seu propi espai, la Zona Socis. En aquesta pàgina es pot trobar
tota la informació i els serveis útils per als socis. És un punt de referència gairebé
diari de tot el que interessa als socis.
La segona novetat va ser el diari Barça Camp Nou, que, després del seu llançament l’any passat, es va convertir immediatament en la lectura obligatòria abans
de cada partit a casa.
Els punts de contacte entre el club i els socis s’incrementen en els serveis de
comunicació ja existents. Un factor important és l’increment de socis que tenen
el seu correu electrònic i el seu mòbil registrats al cens del club per tal de rebre
informació al moment de forma àgil i ràpida. Més de 40.000 socis ja reben butlletins electrònics mensualment i Infosocis Digital amb les últimes novetats, mentre que són més de 70.000 socis els que reben els missatges amb la
convocatòria per al partit, amb el dia i hora, i els resultats dels partits. Les alertes SMS gratuïtes és probablement l’avantatge més valorat pels socis.
El llançament més recent va ser Barça TV online que ofereix la possibilitat de
gaudir de continguts audiovisuals del canal oficial del club en qualsevol lloc i a
qualsevol hora. Els socis tenen un avantatge permanent en la subscripció.

Ofertes i serveis
Quant a ofertes i serveis el club va llançar Cobertura Barça perquè els socis puguin gaudir de les millors assegurances, tant els especials per a socis, com les proteccions de quotes de socis i de l’abonament, com qualsevol assegurança que necessitin. Una de les
novetats d’aquest nou servei va ser que tots els carnets infantils i alevins que van renovar l’any 2007 van incorporar de manera gratuïta una assegurança que cobreix al responsable de l’alta dels nens socis. Aquesta temporada es va consolidar l’oferta en l’agenda
cultural dels socis. Més de 50 activitats culturals i més de 5.000 socis van assistir a alguna preestrena exclusiva o sessions especials,
o van comprar entrades amb descomptes per a teatre i música. Destaquen col·laboracions amb l’Auditori, la Fundació Miró, el Palau
de la Música, CaixaForum i Cosmocaixa, el Saló del Llibre i diverses promotores teatrals, com ara Focus o Actes Únics, que programa
el cicle familiar del Teatre Poliorama. A part de les alertes gratuïtes SMS, es van llançar un ventall de continguts nous per al mòbil,
amb logos exclusius i personalitzats amb el número de soci, un 25% de descompte en la descàrrega de logos, imatges i tons i al
lloc WAP de Movistar del club un 50% de descompte per a socis.
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Programa Creix amb el Barça
El FC Barcelona va incrementar la seva massa social més jove i a finals de juny del 2007 comptava amb més de 30.000 socis menors de 18 anys, una xifra amb un creixement imparable, tenint en compte que cada mes 300 nounats es donen d’alta com a socis
del Barça, a part de tots els altres nous socis alevins i infantils. Per aquesta raó el programa Creix amb el Barça inclou cada vegada més continguts, perquè el club es vol comunicar amb els més joves i fer-los partícips de la realitat blaugrana.
Es va incrementar l’agenda cultural posant èmfasi en activitats culturals dirigides a famílies i als més petits. La foto amb el primer
equip es va renovar per convertir-se en un dels avantatges més populars entre els més joves. També es va canviar el format de la Lliga
El Gran Repte, que se celebra cada estiu, perquè més nens hi puguin participar. Cal destacar també el Concurs de Nadales, al qual
van participar més de 600 socis d’arreu del món enviant la seva proposta de nadala. Els dibuixos es van exposar a l’OAB i a l’estadi
i els guanyadors del concurs van ser publicats a la Revista Barça.

L’OAB, més a prop de tothom
L’Oficina d’Atenció al Barcelonista (OAB) es va ampliar enguany per integrar l’atenció a penyes a la de socis que ja s’estava duent a terme des de la temporada 2003/04, any que es va fundar amb l’objectiu de millorar la comunicació i
interacció entre els socis i el club. D’aquesta manera les penyes també tindran
un lloc de referència al club.
L’OAB s’ha convertit en l’espai d’atenció per a tots aquells socis, sòcies i penyes que desitgen adreçar-se al club, ja sigui per fer saber les seves opinions, per
fer consultes i aclarir dubtes o per fer tot tipus de gestions. També es podrà
consultar des de com crear una penya fins a tots els temes referents a actes
penyístics del Barça. Per atendre els socis que ho desitgin, l’OAB és oberta de
dilluns a dissabte de 9 del matí al 9 del vespre, i els diumenges i dies de partit
des de dues hores abans d’aquest.
El servei d’informació telefònic segueix sent un centre de contacte per a tots els
socis que truquen al 902 1899 00 com a telèfon d’atenció general del club, i del
correu electrònic oab@fcbarcelona.cat. A més de resoldre les informacions que
els socis i barcelonistes plantegen, es poden comprar entrades per als partits
dels primers equips de futbol i bàsquet, accedir al servei Seient Lliure i fer-se soci
del club. Aquesta temporada també va ser l’estrena de la Zona Socis a la web
del club amb una àmplia informació per als socis i informació sobre l’OAB al lloc
web www.fcbarcelona.cat, on es poden resoldre problemes i aclarir dubtes.
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ASSEMBLEA
PROCÉS ELECTORAL

Llum verd als comptes i al pressupost
Els socis compromissaris van aprovar amb una àmplia majoria, més del 95%, els comptes de l'exercici 2005/06 i el pressupost per
a la temporada 2006/07, que es va enfilar als 300 milions d'euros, el més alt en la història del club. Amb 565 vots favorables, 7
negatius i 17 en blanc, l'Assemblea va aprovar l'exercici econòmic 2005/06, mentre que el suport al pressupost va ser de 339 vots
a favor, 3 en contra i 2 en blanc. El FC Barcelona continua amb el creixement dels seus ingressos, i pel que fa al resultat de l’exercici 2005/06 hi va haver un increment de més de 50 milions d’euros (24,5% respecte a la campanya anterior). Tot plegat va suposar que el benefici d’explotació arribés als 16,8 milions d’euros.

Un procés electoral en ple agost
Després de la sentència dictada pel Jutjat de Primera Instància número 30 de Barcelona el 19 de juliol de 2006 en la qual es
declarava, entre altres pronunciaments, que el mandat de la Junta Directiva del FC Barcelona havia de considerarse expirat des del dia 30 de juny de 2006, la Junta barcelonista va dimitir i una Comissió Gestora, presidida per Xavier Sala i Martín, president de la Comissió Econòmica Estatutària del club, va convocar eleccions immediatament. El
procés electoral va començar el 27 de juliol amb la convocatòria d’eleccions, les quals s’havien de celebrar el 3 de setembre. La creació de la Junta i la Mesa electoral es va fer a principis d’agost, i la presentació de les candidatures va tenir
lloc a partir del 12 d’agost. Tres candidatures van ser les més fermes, la de l’actual president Joan Laporta i les de
Jaume Guixà i Jordi Medina. Finalment, només Laporta va aconseguir reunir 8.994 firmes, molt més de les 1.804 necessàries per ser candidat. Medina i Guixà quedaven en el camí. D’aquesta manera el 22 d’agost es tancava el procés electoral, amb la presa de possessió de Joan Laporta com a president del FC Barcelona.
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Llotja Oberta
Com en les anteriors tres temporades, 190 socis del club van poder visitar la llotja presidencial del Camp Nou a través de la Llotja
Oberta. Cada partit de Lliga que es juga a l’estadi, l’entitat blaugrana convida deu socis a veure el partit des de la Llotja. Aquesta
iniciativa, que permet fer conèixer la zona presidencial de l’estadi a la massa social barcelonista, es regula a través d’un sorteig que
es fa amb suport informàtic. Les condicions que es demanen per participar-hi són ser major de 18 anys; estar al dia en el pagament de les quotes; tenir el carnet renovat, amb fotografia inclosa; i no estar sancionat pel comitè de Disciplina Esportiva ni per la
Comissió Antiviolència. Els socis que ja han pogut gaudir de la Llotja Oberta altres anys en queden exclosos.

El Barça a la Diada

El soci número 1, homenatjat

Una delegació del FC Barcelona, encapçalada pel president
Laporta i els directius Vicens, Yuste, Cambra, Vives-Fierro, Cubells, Rovira i Perrín, a més dels jugadors de futbol Oleguer i
Valdés, els de les seccions de bàsquet, handbol i hoquei patins,
Grimau, Romero i Páez, i els tècnics d’handbol, Espar, d’hoquei
patins, Paüls i de futbol sala, Carmona, va participar en la tradicional ofrena floral al monument de Rafael Casanova amb
motiu dels actes commemoratius de l’Onze de Setembre.

Dins els actes previs al partit de lliga entre el FC Barcelona i el
Nàstic, el soci número 1 del club, Joan Boada va rebre un
emotiu homenatge a la llotja del Camp Nou. El president Laporta li va lliurar un carnet commemoratiu i una samarreta amb
el seu nom. Josep Boada té 86 anys i el van donar d’alta com
a soci del club l’1 de setembre del 1923 quan tenia 2 anys.
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Reunió del G-14 al Camp Nou

Viatge a l’Argentina

El comitè executiu del G-14, veu dels divuit clubs de futbol
més importants del món, es va reunir a les instal·lacions del
Camp Nou. Aquestes reunions tenen com a objectiu principal millorar el futbol professional i fomentar les relacions del
G-14 amb la UEFA i la FIFA. En aquesta ocasió, els punts de
debat van ser la possibilitat per part dels clubs de participar
en la confecció dels calendaris per evitar possibles incompatibilitats, i les possibles compensacions als clubs per perjudicis econòmics a causa de les lesions dels seus jugadors
amb les seleccions.

Una expedició barcelonista, encapçalada pel president Joan
Laporta, va realitzar una visita oficial a l’Argentina. El primer
acte va ser la visita al Senat, on la comitiva blaugrana va ser rebuda pel president en funcions del país, Daniel Oswaldo Scioli.
A la localitat d’Arroyo Seco es va crear el Centre Esportiu destinat a l’atenció de la infància a càrrec de la Fundació FC Barcelona. A banda, la cadena americana ESPN va mostrar el seu
suport incondicional al projecte solidari entre el club i l'UNICEF,
i a través dels seus canals difondran aquest missatge solidari.
El viatge es va cloure amb una visita a la legislatura del govern
de Buenos Aires, on Joan Laporta va ser nomenat hoste il·lustre de la ciutat i al Casal de Catalunya.

El Barça, amb
l'homenatge a Josep Sunyol

Laporta, nou responsable del
grup de competicions de la FIFA

El FC Barcelona va participar en el concert-homenatge a la figura de Josep Sunyol i Garriga, president barcelonista que va
ser afusellat per les tropes franquistes fa setanta anys. Organitzat per la Comissió per la Dignitat, l’acte, que es va fer a l'església de Santa Maria de Pi de Barcelona, va comptar amb la
presència del directiu del club, Antoni Rovira i del directiu de la
Comissió Social, Jacint Borràs.

Joseph S. Blatter, president de la FIFA, va anunciar en un acte
celebrat al Camp Nou que Joan Laporta assumiria la direcció
del grup de competicions de la FIFA, un dels tres departaments de treball d’aquest organisme mundial, en substitució
d’Adriano Galliani, de l’AC Milan. Entre les responsabilitats
d’aquest nou càrrec de Laporta, hi figura la confecció d’un
calendari de competició més racional, com a element més
destacat, encara que també preveu altres aspectes com les
relacions entre clubs i seleccions o la lluita contra el dopatge.

AREASOCIALID_ok:MEMOFCB0607

14/08/2007

22:59

Página 85

MEMÒRIA 06-07

ACTES ÀREA SOCIAL

Oleguer, Premi
President Companys 2006

Cimera institucional
a la Generalitat

Oleguer Presas va rebre el Premi President Companys
2006, que organitza la Plataforma Proseleccions esportives catalanes, pel seu compromís amb la defensa de les
seleccions catalanes. El jugador barcelonista va rebre
aquest guardó de mans del president del Parlament de
Catalunya, Ernest Benach.

Una delegació barcelonista encapçalada pel president Laporta es va reunir al Palau de la Generalitat de Catalunya
amb la secretària general de l’Esport, Anna Pruna, i el vicepresident de la Generalitat, Josep-Lluís Carod-Rovira, per
tractar el projecte esportiu del Barça, la projecció internacional solidària del club a través de la seva Fundació i el futur
projecte urbanístic de les Corts.

Àngel Mur deixa el club

El millor equip català

El massatgista del FC Barcelona Àngel Mur va deixar la disciplina blaugrana al final de la temporada 2005-06 després
de 33 anys dedicats al primer equip de futbol. Mur va rebre
un homenatge del Camp Nou en els prolegòmens del partit
de lliga davant l’Osasuna.

El FC Barcelona va ser el protagonista principal de la Festa
de l'Esport Català que es va fer al Teatre Nacional de Catalunya. La UFEC va considerar que el Barça va ser l'equip
que més èxits va donar a l'esport català durant el 2006. El
president Joan Laporta va recollir aquest guardó que distingeix el conjunt blaugrana com a millor equip català del 2006.
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La Marató de Barcelona
al Camp Nou

Visites escolars
del bàsquet i l’handbol

El Camp Nou va ser un dels punts representatius per on va
passar la marató de Barcelona. Els 7.441 atletes que van participar en la popular cursa van completar un recorregut de 42
quilòmetres que passava per diferents indrets de la ciutat
comtal. Els guanyadors d’aquest any en categoria masculina
i femenina van ser el kenyà Johnstone Chebi i l’holandesa
Krjistina Lonnen, respectivament.

La plantilla del Winterthur FC Barcelona va visitar les escoles
Pare Manyanet, Betània-Patmos de Barcelona i Europa de
Sant Cugat, mentre que l’equip del FC Barcelona Cifec ho va
fer a La Salle Bonanova de Barcelona. Aquestes visites s’inclouen dins de les promocions del club per potenciar l’activitat
esportiva entre els joves que estudien a la capital catalana i a
més, s’intenta col·laborar i estar a prop d’unes escoles que són
una molt bona font en la formació de futurs jugadors.

La Meridian Cup al Miniestadi

Premi Amic de l’Any

El Miniestadi va ser l’escenari de la sisena edició de la Meridian Cup, que va enfrontar les seleccions sub-18 d’Àfrica
i Europa. Els europeus van guanyar amb claredat el torneig
(6 a 1 en el primer partit i 4 a 0 en el segon). A l’equip europeu, entrenat per Iñaki Sáez, hi va jugar el barcelonista Bojan
Krkic, que va marcar un gol en el primer partit.

L’Associació Amics de la Ciutat va atorgar al president Joan
Laporta el guardó Amic de l’Any. Aquesta associació va valorar l’impuls a la catalanitat que ha mostrat els darrers anys
el club blaugrana, la voluntat cohesionadora de la societat
que el club exerceix, l’enaltiment de la ciutat amb una pràctica esportiva exemplar i la cura amatent i valenta per evitar
tota violència a l’estadi.
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Visita de les autoritats
de la Catalunya Nord

El Cos Consular, al Camp Nou

Coincidint amb el partit de Copa del Rei davant Getafe, el
president del FC Barcelona, Joan Laporta, i els membres
de la Junta Directiva i la Comissió Social del club van rebre
al Camp Nou els alcaldes i tinents d’alcalde dels municipis de la Catalunya Nord.

La Junta Directiva del Futbol Club Barcelona i els 70 cònsols
acreditats a Catalunya van fer el primer dinar institucional
conjunt al Camp Nou en una trobada que va permetre apropar les relacions del club amb els agents diplomàtics que
tenen representació a Catalunya.

25è aniversari
de la segona Recopa

El Barça, premiat als Laureus

Gran part dels jugadors que componien la plantilla que va
guanyar la Recopa l’any 1982 es van reunir al Camp Nou. Els
exjugadors i entrenadors d’aquell equip van fer un dinar de
germanor a les Llotges Noves per commemorar una victòria
que es va produir a l’estadi davant l’Standard de Lieja. A més,
en els instants previs del partit de Lliga entre el Barça i el
Betis, els exblaugranes van sortir a la gespa per rebre l’homenatge de l’afició barcelonista.

El FC Barcelona va rebre el Premi Laureus a l’Esperit de l’Esport, una distinció que va arribar gràcies a l’acord de patrocini que el club blaugrana va signar amb Unicef. Joan
Laporta, que va recollir el premi de mans de l’actor Morgan
Freeman, va dedicar el premi als nens més vulnerables del
món, els aficionats del Barça i totes les persones que donen
suport a aquesta iniciativa de col·laboració amb Unicef. El
Barça també optava al premi de millor equip de l’any 2006,
però va quedar segon darrere de la selecció italiana, campiona del Mundial 2006 d’Alemanya.
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Visita als hospitals

Joan Laporta,
conferenciant a Califòrnia

Coincidint amb les festes de Nadal, una representació de jugadors dels primers equips de futbol, bàsquet, handbol, hoquei patins i futbol sala, així com membres de la Junta
directiva, van repartir regals als nens i nenes ingressats a
l’Hospital de Sant Joan de Déu, el de Vall d’Hebron, l’Hospital del Mar, el de Sant Pau, l’Hospital de Barcelona i el de Germans Trias i Pujol de Badalona.

El president del FC Barcelona va oferir una conferència, sota
el títol Barça, més que un club al món, a la prestigiosa Universitat de Standford, on va parlar sobre el model de club i la
vocació internacional i solidària del Barça. Laporta va exposar els projectes socials, econòmics i esportius del club, i va
destacar l’acord amb Unicef com un exemple de les intencions de fer del Barça una institució amb ànima i sentiments.

Acord entre el FC Barcelona
i l’Atlético Lujan

Un nou llibre del 'cas Di Stéfano'

Dins del projecte de captació de joves talents d’Argentina, un
centenar de jugadors han treballat en el Centre d’Entrenament per a Futbolistes d’Alt Rendiment (CEFAR) sota la supervisió dels tècnics del FC Barcelona. El club blaugrana ha
aconseguit que els jugadors seleccionats puguin competir oficialment amb l’Atlético Lujan argentí.

El llibre El cas Di Stéfano, de Jordi Finestres i Xavier G. Luque,
tracta d’aportar noves informacions respecte a aquest fet des
d’una perspectiva imparcial. Tal com afirmen els seus autors,
és un llibre que serveix per reconstruir millor el puzzle del fitxatge més agre i compromès del futbol mundial.
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Presentació del llibre
‘Tu també pots’

Reunió de la Junta
a Sant Cugat

Joan Laporta, Txiki Begiristain, Frank Rijkaard i Carles Puyol
van participar en la presentació del llibre Tu també pots, que
vol fer entendre els més petits que una mínima aportació pot
ajudar molts altres nens. A la presentació, on van assistir diverses escoles que s’afegeixen a aquest projecte, la delegació blaugrana va lliurar, de manera simbòlica, una
guardiola a cada escola.

Continuant amb l’objectiu de territorialitzar el sentiment barcelonista per tot el país, la Junta Directiva del FC Barcelona
va celebrar una altra de les reunions fora de les oficines del
club que es fan al llarg de la temporada. Aquest cop va ser
Sant Cugat la localitat escollida per a la reunió on es van
tractar diferents temes de l’actualitat del club.

Nelson Mandela rep
una delegació barcelonista

Agustí Montal dóna al club
el seu fons documental

Amb motiu del partit amistós celebrat a Sud-àfrica, Nelson
Mandela, expresident d’aquest país i símbol de la lluita contra l’apartheid, va rebre, de manera excepcional, una representació de la plantilla del FC Barcelona encapçalada pel
directiu Albert Perrín i pel secretari tècnic Txiki Begiristain, els
jugadors Gio, Belletti, Thuram, Oleguer i Iniesta, a la seu de la
fundació que porta el seu nom, a Johannesburg.

Agustí Montal, president del FC Barcelona des de l’any 1969
fins al 1977, va donar al Centre de Documentació i Estudis del
FC Barcelona un material de gran valor històric de la seva
etapa com a dirigent del club. Aquesta col·lecció conté correspondència personal del president Montal sobre temes relacionats amb el club, dossiers de premsa, àlbums fotogràfics
i més de 300 documents.
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Premi a una llarga fidelitat
Els lliuraments d’insígnies d’or i brillants, d’or i de plata commemoratives dels 75, 50 i 25 anys d’antiguitat de soci del FC Barcelona van ser un dels actes més emotius de tota la temporada. Aquest acte és un just reconeixement a la fidelitat dels socis envers
el nostre club. Coincidint amb el partit de Lliga davant del Vila-real el club va convidar a la Llotja els quatre socis que aquesta temporada van complir 75 anys com a socis blaugrana, que van rebre de mans del president Laporta la insígnia d’or i brillants de l’entitat. En un altre acte, el president barcelonista va lliurar la insígnia d’or als 103 socis del club, que enguany complien 50 anys com
a associats. Finalment, durant quatre dies els membres de la Junta Directiva van lliurar 4.600 insígnies d’argent per als socis amb
25 anys d’antiguitat al club. Enguany, l’acte va canviar d’emplaçament a causa de les obres del Palau Blaugrana i va ser la Sala
París on es va realitzar el lliurament. Des de la final de la Lliga de Campions del 2006 a París, que aquest emplaçament és un dels
més emblemàtics per a l’entitat.
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Personalitats al Camp Nou
Aquesta temporada van visitar les instal·lacions del FC Barcelona diverses personalitats del món de l’esport, l’espectacle o la política. Les
visites d’aquests personatges al club van coincidir per assistir a algun dels partits disputats al Camp Nou o bé per visitar altres instal·lacions barcelonistes. En el llistat de les personalitats destaquen, entre d’altres, les del president de la Generalitat de Catalunya, José Montilla, l’alcalde de Barcelona, Jordi Hereu, el director general adjunt d’Unesco, Marcio Barbosa, els pilots de motociclisme, Jorge Lorenzo
i Valentino Rossi, el jugador de l‘NBA, Kobe Bryant, el dibuixant Cesc, el cantant Carlinhos Brown o la cantant xinesa Wei Wei.
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Fins sempre
El FC Barcelona vol fer arribar el seu condol als familiars i als amics de tots els
socis difunts. L’entitat també lamenta la mort de destacades personalitats del món
del barcelonisme. És el cas dels exjugadors de futbol Marià Gonzalvo (Gonzalvo
III), Gerard López i Josep Canal; del jugador de la secció de rugbi Ramiro Loyola;
de l’exdirector de La Masia Joan César Farrés; de l’arquitecte del Camp Nou Francesc Mitjans; de l’exdirectiu del Barcelona Atlètic Ricard Viscarrues; i del soci número 1 del club, Llibert Cuatrecasas.
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AGRUPACIÓ BARÇA VETERANS

Consolidació dels projectes socials dels exjugadors
L’Agrupació Barça Veterans i la Fundació Barça Veterans van tancar la temporada 2006-2007 amb un augment de socis i de l’activitat social, orientada al suport als exjugadors del FC Barcelona, a fomentar els vincles entre els exjugadors i a promoure els valors humans i educatius a través del futbol. A través de la Fundació Barça Veterans es va contribuir a la millora de la qualitat de vida de
diversos exjugadors, no només a nivell econòmic, sinó també a nivell assistencial i social. En aquest sentit, es va celebrar la segona
edició de la Folga 65, una estada de tres dies destinada als exjugadors del primer equip majors de 65 anys, que va tenir lloc a Girona.
Pel que fa a l’àrea esportiva, l’equip de l’Agrupació va disputar més de 20 partits, amb la participació de 100 exjugadors.
D’activitats pels associats, una de les que va prendre més protagonisme va ser la VI Trobada d’Exjugadors del FC Barcelona, que es
va celebrar a Manacor (Mallorca) i on van assistir 125 exjugadors de totes les categories de futbol. Es van continuar celebrant les taules rodones entre jugadors del primer equip i exjugadors, concretament una dedicada als defenses i l’altra als guanyadors de les dues
Copes d’Europa que té el FC Barcelona. D’altra banda, es van celebrar actes de reconeixement a l’Àngel Mur i al Dr. Ramon Cugat,
persones molt vinculades als exjugadors. A nivell de relacions institucionals, l’Agrupació va participar en un bon nombre d’actes de
les penyes del club i va contribuir plenament a l’organització del primer EFPA Congress, una trobada d’exjugadors europeus que es
va celebrar a Barcelona durant el mes de març.
Com a novetat d’aquesta temporada va destacar la primera Subhasta Solidària, en què l’Agrupació va subhastar a través d’Internet diversos objectes pertanyents a exjugadors del FC Barcelona. Els diners recollits es van destinar a La Marató de TV3.

Un dels projectes posats en marxa la temporada anterior i que més
bona acollida va tenir en la 2006-2007 va ser l’Enganxa’t a l’esport,
un programa de xerrades dels exjugadors blaugrana per prevenir el
consum de droga entre els joves i fomentar la pràctica de l’esport.
Gràcies al suport de la Fundació FC Barcelona, el Consell Català de
l’Esport i el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya es
van fer més de 50 accions a comarques de Girona, Lleida i Tarragona a escoles, instituts, escoles de futbol i locals públics.
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Catalunya i Euskadi al Camp Nou
El Camp Nou va tornar a acollir un altre partit de la selecció catalana. Catalunya i Euskadi van disputar més que un partit amistós
en un estadi amb més de 56.000 aficionats. Feia 35 anys que aquestes dues seleccions no s’enfrontaven i el partit va servir per
reivindicar el reconeixement com a seleccions oficials. El combinat basc es va avançar en el marcador mitjançant dos gols d’Aduritz i Llorente. Amb tot, la selecció catalana no va defallir i va demostrar un gran poder de reacció. Un gol de l’exblaugrana Verdú i
un altre de Luque van possibilitar que el partit acabés amb empat a 2.

La selecció catalana d’hoquei al Palau Blaugrana
El Palau Blaugrana va ser l’escenari de la segona edició del partit amistós entre la selecció de Catalunya d’hoquei patins i Reno
World’s All Stars, una selecció formada per jugadors de l’Argentina, Itàlia i Portugal. Els gairebé 6.000 espectadors del Palau van
gaudir d’un partit molt espectacular, que va acabar amb victòria catalana per un ajustat 12 a 11. Previ a aquest partit la selecció
catalana femenina va guanyar l’actual campiona del món, Xile, per 3 a 2.
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CASAL DE L’AVI BARÇA
LLAR D’INFANTS

Casal de l’Avi Barça
L’entitat, que compta amb més de 250 socis en actiu, va desenvolupar un ampli programa d’actes, dins i fora del Casal, complint
amb un dels objectius principals de la Junta Directiva que fa dos
anys que està al capdavant de l’associació. D’entre les activitats
mensuals que es van realitzar al Casal, cal destacar la celebració
del 19è aniversari de la seva fundació. Una representació del llegendari grup musical Sírex, liderat per Antonio Miguel Cervero,
més conegut com a Leslie, va amenitzar una vetllada molt especial
celebrada a les llotges laterals del Camp Nou.
Al llarg de tota la temporada, i amb l’ajut de la Fundació que col·labora
en l’organització i coordinació dels actes de l’associació, el Casal de
l’Avi va realitzar cada mes una excursió a diversos punts d’arreu de
Catalunya amb una assistència de més de 100 socis a cada sortida.
D’entre aquestes excursions culturals i lúdiques destaquen la visita al
Parlament de Catalunya o a l’obra de teatre Pels pèls.

Llar d’infants
El club continua oferint de manera gratuïta la Llar d’infants als fills dels socis els dies de partit al Camp Nou. La Llar, que està situada a la porta 65, a la zona lateral de l’estadi, obre les seves portes 30 minuts abans de l’inici dels partits i tanca un cop han
sortit tots els nens. Al llarg d’aquesta temporada, la Llar d’Infants va acollir 220 nens i nenes d’entre 3 i 12 anys, amb una mitjana
d’assistència de 15 a 20 infants per partit. L’objectiu principal dels monitors de la Fundació Pere Tarrés és proporcionar un espai
lúdic i alternatiu per als més petits on es potenciï l’educació a partir del lleure. Les diverses activitats que es realitzen, que depenen de l’edat del grup d’infants, estan basades en la convivència i el respecte entre els companys, el monitor i el material. Els diferents racons de la Llar d’Infants permeten als nens escollir entre diferents possibilitats lúdiques, com són el visionat de pel·lícules,
la lectura de contes, els jocs de taula o la realització de dibuixos.
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TROBADA PENYES

XXX Trobada Mundial de Penyes Barcelonistes a Sitges
Sitges va acollir la XXX Trobada Mundial de Penyes Barcelonistes els dies 29 i 30 de setembre i 1 d’octubre del 2006. En un marc
esplèndid es va viure una de les Trobades Mundials més lluïdes gràcies a la gran participació i a la magnífica organització portada
a terme per la Penya Barcelonista de Sitges, encapçalada pel seu president, Jordi Abellán.
Els actes es van iniciar divendres a la tarda, en què la Societat Recreativa El Retiro va ser la seu d’un interessant col·loqui sobre
els 50 anys del Barça en competicions europees que van gaudir més de 400 persones. A la xerrada van participar, a més del directiu del FC Barcelona Antoni Rovira, exjugadors, representants de totes les dècades, com el desaparegut Marià Gonzalvo, Martí
Vergés, Ferran Olivella, Paco Martínez i Julio Alberto.
La segona jornada va començar amb una multitudinària cercavila a ritme de Batuka que va tenyir els carrers de Sitges de blaugrana.
L’emblemàtica zona de la Fragata de la localitat va ser el lloc de trobada durant tot el matí. El president del FC Barcelona, Joan Laporta, després de signar al llibre d’honor a l’Ajuntament en presència de l’alcalde Jordi Baijet, va fer el discurs de benvinguda de la
Trobada. El pregó va anar a càrrec del grup teatral El Tricicle, que va fer una actuació molt original. Trenta morterets van esclatar per
celebrar la XXX Trobada i per homenatjar tant l’expresident Agustí Montal i la Penya Blaugrana Manresa per l’organització de la I Trobada Mundial al 1972 com la resta d’organitzadores de trobades.
El Congrés de Penyes i el Dinar de Germanor van ser els actes que van clausurar la XXX Trobada. L’Auditori de l’Hotel Melià va ser el lloc
escollit per fer un Congrés encapçalat pel president Joan Laporta. A més, també hi van ser presents el vicepresident, Alfons Godall, els
directius Antoni Rovira, Joan Boix i Rafael Yuste, el responsable de l’Àrea Social, Josep Maria Fontclara, i el secretari tècnic, Txiki Begiristain, així com els fitxatges d’aquesta temporada del primer equip de futbol, Lilian Thuram, Gianluca Zambrotta i Eidur Gudjohnsen. Al
Congrés es va fer una valoració molt positiva dels tres anys de feina del directiu Antoni Rovira, que cedia el testimoni de les penyes a Joan Boix. També es van repassar aspectes sobre el món de les penyes i projectes portats a terme aquesta temporada per
la Comissió Social i el Consell Consultiu, a més d’idees per desenvolupar en un futur. L’acte va finalitzar amb la votació i l’elecció
de la penya organitzadora de la XXXI Trobada Mundial que serà la Penya Barcelonista de Collblanc-Torrassa amb el suport de totes
les penyes de l’Hospitalet de Llobregat.
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Actes penyístics
El FC Barcelona va ser convidat a assistir al voltant de 400 actes penyístics aquesta temporada. La Junta Directiva va encapçalar
aquesta representació, juntament amb els directius de la Comissió Social i exjugadors. Entre els actes penyístics duts a terme destaquen les Trobades de zona o els aniversaris de les penyes, especialment els de 50 i 25 anys. Les penyes treballen colze a colze
amb nombroses institucions locals i comarcals per organitzar diferents actes socials, solidaris, culturals com ara exposicions, tertúlies i col·loquis per exportar els valors del club allà on es troben.

Trobades de zona
Durant la temporada es van organitzar 24 Trobades, fet que demostra que les penyes del FC Barcelona segueixen tenint l’afany de
compartir el sentiment blaugrana amb altres barcelonistes del seu voltant. Aquestes diades es van organitzar en col.laboració amb
els delegats del Consell Consultiu a aquests llocs: Euskadi; Maresme (dues vegades); Gran Bretanya; Terres de l’Ebre; Canàries;
Múrcia; Alacant; Aragó; Jaén; Guipúscoa; Anoia; Penedès i Garraf (APG); Barcelona Ciutat; Castelló; Castella-la Manxa; Illes Balears; Lleida Sud; Vallès; Osona i Ripollès; Bages, Berguedà i la Cerdanya; Ponent Nord; Lleó i Tarragona Nord. Les 24 Trobades d’aquesta temporada van ser tot un èxit de participació i organització. A totes elles van assistir membres de la Junta Directiva, ja sigui
amb la presència del president Joan Laporta, el vicepresident Alfons Godall, el directiu de Penyes Joan Boix o de la resta de membres de la directiva blaugrana. També van assistir els directius de la Comissió Social, els exjugadors Julio Alberto Moreno i Andrei
Xepkin i molts altres exjugadors de l’Agrupació Barça Veterans, així com diferents jugadors de les seccions. En total hi van participar més de 600 penyes i van assistir més de 7.000 barcelonistes.
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50 aniversaris
Tres penyes oficials del FC Barcelona van celebrar els festeigs del seu 50è aniversari durant l’any 2007. La Penya Barcelona Barceloneta va celebrar el seus 50 anys en el marc de la III Trobada de les Penyes de Barcelona Ciutat per commemorar el seu mig
segle de vida. L’assistència del president Joan Laporta va ser un dels fets més destacats de la diada a la Barceloneta. Per la seva
banda, la Penya Blaugrana Manresa va començar aquest any amb els actes de celebració dels 50 anys amb un pregó a l’Ajuntament de la capital del Bages per part de l’exdirectiu Josep Lluís Vilaseca. També van organitzar un col·loqui sobre mig segle de barcelonisme i la XVII Trobada de Penyes del Bages, el Berguedà i la Cerdanya. L’Agrupació Barcelonista Penya Anguera també
celebra durant el 2007 tan especial aniversari. Durant els primers mesos van fer la presentació dels actes que s’ha previst que concloguin a la segona part de l’any.

Solidaritat
Moltes penyes van escoltar la trucada d’ajuda solidària que
ha fet el club amb el seu conveni amb UNICEF. Entre les accions més importants que van engegar algunes penyes, amb
el recolzament del FC Barcelona, es troben: la Penya Barcelonista “Salvador Sadurní” L’Arboç amb la construcció d’una
escola al Congo, la Penya Blaugrana de Montmeló amb la donació a la Fundació de 6.000 euros pel programa XICS al Senegal i l’edició de contes solidaris per part de la Penya
Blaugrana de Santa Oliva.
L’exjugador Julio Alberto, col·laborador amb les penyes i la
Fundació, va viatjar al Marroc i Senegal, visitant les penyes locals i treballant en el projecte XICS.

Recepcions
i inauguracions d’escuts
Durant la temporada es van organitzar més de 25 recepcions
de penyes abans dels partits del primer equip de futbol a la
Sala París del club. El directiu del FC Barcelona, Joan Boix, va
presidir aquestes recepcions, sempre acompanyat pels directius de la Comissió Social. Més de 120 penyes i 4.000 penyistes van participar en aquestes recepcions, on van poder
conviure penyes de tot el món. També van estar presents
l’empresa Cava i Vins del Barça i va fer promocions especials
la Visa Barça de La Caixa. A més, durant aquest any, 23 penyes van deixar petjada a l’estadi inaugurant el seu escut.
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NOUS PROJECTES

Pàgina web
Amb l’afany de millorar cada dia la comunicació entre el club i les penyes barcelonistes, la nova web del club, engegada a l’abril
del 2007, dedica una secció al món penyístic. En aquest espai es pot consultar la relació de totes les penyes actives del FC Barcelona, la normativa i el manual de serveis a les penyes; sol.licitar entrades i comunicar les diferents celebracions. Una agenda recull els esdeveniments organitzats per les penyes i el club, l’actualitat del món penyístic es difon des de la secció de notícies i cada
setmana es dóna a conèixer una penya.

Infopenyes a Barça TV
Des del mes de setembre del 2006, Barça TV produeix un programa on les penyes són les protagonistes. L’Infopenyes combina la
informació més actual del món de les penyes amb l’entreteniment, les entrevistes i les curiositats. El programa inclou les notícies
més rellevants de les últimes celebracions d’aniversaris, festes, iniciatives socials o tornejos esportius; però també es reserva temps
per abastar la faceta més històrica, recuperant imatges de les penyes dels últims anys.

Acompliment de normativa
Durant aquesta temporada, la majoria de les 1.395 penyes oficials del FC Barcelona es van adaptar a la normativa. La Normativa de
Penyes, elaborada al 2004, estableix que el president i quatre membres de la Junta Directiva, de les penyes oficials catalanes, han de
ser socis del FC Barcelona i el president de les penyes oficials de la resta de l’Estat espanyol i del món han de ser, també, socis.

Nova ubicació del Departament de Penyes
Al mes de juny el Departament de Penyes es va traslladar a l’edifici de l’Oficina d’Atenció al Barcelonista coneguda com a OAB.
Aquest trasllat obeeix a la voluntat d’oferir un millor servei a les
penyes tant a nivell presencial com telefònic i escrit, aprofitant els
recursos del personal que treballa a l’OAB. D’aquesta manera es
va ampliar l’horari d’atenció amb la intenció de donar més cobertura a tots els assumptes de les penyes.
La nova oficina està ubicada a la zona del Bulevard al costat de la
Botiga i davant de l’edifici del Palau Blaugrana.
L’horari d’atenció en general és:
De dilluns a dissabte: de 9 h a 21 h.
Dies de partit: 2 hores abans del partit.
L’horari d’atenció específica del Departament de Penyes és:
De dilluns a dijous: de 9 h a 14 h i de 15.30 h a 18.30 h.
Divendres: de 9 h a 15 h.

Màrqueting
El club va engegar també, una campanya de màrqueting adreçada
al món penyístic. Entre les accions més importants es troba l’apropament dels productes oficials del FC Barcelona a les penyes,
com per exemple al Mercat Blaugrana de Calaf. També es van oferir productes com l’empresa Cava i Vins del Barça, la nevera Smeg
i la Visa Barça, tots ells presents en diferents activitats penyístiques com les recepcions a l’Estadi i oferint importants avantatges.
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COMISSIÓ SOCIAL I CONSELL CONSULTIU DE PENYES

Reestructuració de la Comissió Social
La Comissió Social del FC Barcelona es va reestructurar a finals del 2006 amb la finalitat de gestionar i coordinar de manera pràctica
i àgil la representació del Barça als actes socials, esportius, institucionals i penyístics als quals és convidat el club. Per aquest motiu
la Comissió Social es va dividir en dues branques: la Comissió Social-Àrea Penyes i la Comissió Social-Àrea Institucional i Esportiva.
La Comissió Social-Àrea Penyes es compon de 18 directius, estructurats per les diferents zones del món penyístic. Són aquests:
Patrick Auset (Catalunya Nord i Andorra; França, Bèlgica i Suïssa i les penyes del món de parla francesa), Xavier Bagués (Castella-Lleó, Extremadura, Madrid i Castelló), Ferran Beltrán (València), Jacint Borràs (Baix Llobregat), Marc Carrasco (Vallès Oriental),
Xavier Carrasco (Maresme), Gabriel Cid (Terres de l’Ebre), Xavier Ferrer (Món, Girona Nord i Girona Sud), Maria Elena Fort (Barcelona Oriental), Pere Jané (Osona i Ripollès i Bages, Berguedà i la Cerdanya), Josep Ignasi Macià (Lleida Sud, Lleida Nord, Canàries i Galícia), Martín Martínez (Barcelonès Nord, Andalusia Occidental, Andalusia Oriental, Castella la Manxa i Múrcia), Mateu Mas
(Illes Balears), Enric Nadeu (Anoia, Penedès i Garraf), Jordi Orriols (Tarragona Nord i Alacant), Elvira Pou (Barcelona Occidental), Joan
Solà (La Rioja, Navarra i Aragó) i Manel Soldevilla (Vallès Occidental, Cantàbria, Astúries i Euskadi).
A més, cinc directius de la Comissió Social-Àrea Penyes treballen conjuntament amb els delegats del Consell Consultiu de Penyes en els sis grups de treball en què està dividit aquest òrgan. Així, Jacint Borràs, Marc Carrasco, Xavier Carrasco, Xavier Ferrer
i Pere Jané estan vinculats a les àrees de Penyes i Esport; Màrqueting i Gestió d’Entrades; Comunicació, Civisme i Solidaritat; Normativa i Partits al Camp Nou, respectivament.
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CONSELL CONSULTIU

Projectes del Consell Consultiu de Penyes
El FC Barcelona, conjuntament amb el Consell Consultiu de Penyes (òrgan que representa totes les penyes), van treballar i ho seguiran fent per acomplir els quatre objectius proposats i fixats: fer Barça al territori, créixer al món, rejovenir i revitalitzar el moviment i elevar el nivell del servei i de la comunicació. Els 34 delegats es van dividir en sis grups la temporada passada amb l’objectiu de treballar,
juntament amb el club, en aquesta línia. Així, el grup de la Gestió d’Entrades va estar treballant amb la nova Central de Reserves, que
serà una realitat la temporada 2007/08, i també amb la gestió d’un Call Center que servirà per informar les penyes de l’operativa a
l’hora de fer el pagament i facilitar la recollida de les entrades a la seva població.
El grup de Partits al Camp Nou va reordenar i millorar la zona d’aparcaments dels autocars de les penyes. Els responsables de la Normativa van treballar perquè s’acomplís l’apartat que fa referència al fet que tots els presidents de penyes han de ser socis del FC Barcelona.
Per la seva banda, el grup de Màrqueting va aconseguir apropar els productes oficials del FC Barcelona a les penyes. El projecte més
ambiciós de Comunicació, civisme i solidaritat va ser engegar la nova secció de penyes dins la nova web del club amb gran èxit.
Per últim, el grup d’Esport i Penyes va organitzar, conjuntament amb el club, el Primer Torneig de Penyes de Futbol 7.
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ACTIVITATS

Activitats esportives de les penyes
Les penyes del FC Barcelona tenen un gran afany per desenvolupar l’esport del futbol en cadascuna de les comunitats on es troben. Per aquest motiu una gran quantitat de penyes tenen equips que juguen competicions locals de futbol i futbol sala. L’Agrupació de Penyes de Futbol és un clar exemple d’aquesta tasca esportiva. Aquesta agrupació compta amb 18 penyes, més de 200
equips de totes les categories i al voltant de 1.500 nens i nenes. Cal destacar també la feina de The California FC Barcelona Soccer Foundation, ubicada als Estats Units, que treballa amb 500 nois i noies.

I Torneig de futbol 7
Els dies 20, 21 i 22 d’agost del 2006 el FC Barcelona, conjuntament amb el Consell Consultiu de Penyes, va organitzar, per
primera vegada, el Torneig de Futbol-7 de penyes en categories benjamí i aleví. L’exjugador del primer equip de futbol Julio
Alberto Moreno va ser el director del campionat i els exjugadors
i tècnics Txiki Begiristain i Paco Martínez també hi van ser presents. La competició va comptar amb la participació de 8
equips benjamins i 7 equips alevins. Les penyes assistents van
ser: PB Veinte de Mayo. Quintanar de la Orden (Toledo), PB de
Totana (Múrcia), PB de Llubí (Mallorca), Agrupació Penyes “A”
(Barcelona), Agrupació Penyes “B” (Barcelona), PB de Venezuela (Veneçuela), PB Tàrrega (Lleida), PB Quintanar del Rey
(Conca), Penya Solera Barcelonista de Calella (Barcelona) i
Penya Barça Japan (Japó).
Aquest torneig va néixer amb la intenció de promocionar el futbol base de les penyes del FC Barcelona, un dels elements que distingeixen avui dia la seva tasca social i el seu compromís amb la comunitat a la qual pertanyen.
Més de 150 nens van poder gaudir de tres extraordinàries jornades de futbol i barcelonisme a les instal·lacions del club. Com a colofó, els participants van ser convidats a presenciar el Trofeu Joan Gamper que va enfrontar el FC Barcelona i el Bayern de Munic.

Clínic de futbol al mundial de clubs
La Penya Barça Japan, conjuntament amb el club, va organitzar un clínic de futbol a Tòquio amb motiu del Mundial de Clubs que
el Barça va disputar al desembre del 2006 al Japó. Els directius del FC Barcelona Joan Boix i Rafael Yuste van ser els encarregats
d’inaugurar aquesta excel·lent iniciativa. Més de tres-cents nens japonesos d’entre 10 i 13 anys van poder gaudir de les classes
de l’exjugador Julio Alberto Moreno en un dia inoblidable per a tots ells.

Suport massiu
Les penyes del FC Barcelona van recolzar de manera
multitudinària, una temporada més, els equips del Barça
arreu on han jugat, des dels partits al Camp Nou fins als
disputats a Europa o al Mundial de Clubs del Japó. Una
mitjana de 10.000 penyistes van assistir i van donar alè
al primer equip de futbol al Camp Nou i al voltant de
200.000 ho van fer des de les seves seus i poblacions.
Moltes penyes van acompanyar també els equips de futbol i altres seccions que van disputar partits fora de casa
coincidint amb visites a localitats properes.
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NOVES PENYES

Nº

NOM SENCER

POBLACIÓ

PROVÍNCIA/PAÍS

1783

PEÑA AZULGRANA DE NAVACONCEJO

NAVACONCEJO

CÀCERES

1784

PEÑA BARCELONISTA PINAR DEL RIO-CUBA

PINAR DEL RÍO

CUBA

1785

PENYA BARCELONISTA CAMEROUN

YAOUNDÉ

CAMERUN

1786

PENYA BARCELONISTA LA TORRE GROSSA DE XIXONA

XIXONA/JIJONA

ALACANT

1787

PEÑA BARCELONISTA "TAORO DEL VALLE"

OROTAVA, LA

TENERIFE

1788

PENYA BLAUGRANA DE LLERONA

LES FRANQUESES DEL VALLÈS

BARCELONA

1789

PEÑA BARCELONISTA LOS CULE'GAS DE BADAJOZ

BADAJOZ

BADAJOZ

1790

PEÑA BARCELONISTA CASTELLANA

QUINTANAORTUÑO

BURGOS

1791

PEÑA BARCELONISTA ALPUJARRA DE ORGIVA

ORGIVA

GRANADA

1792

PEÑA BARCELONISTA DE MIJAS

MIJAS

MÀLAGA

1793

PEÑA BARCELONISTA PALMA DE 7 PUERTAS

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

LAS PALMAS

1794

PEÑA F.C. BARCELONA MUNERA

MUNERA

ALBACETE

1795

PENYA BLAUGRANA DE BORREDA

BORREDA

BARCELONA

1796

PEÑA BARCELONISTA BOCAS DEL TORO

BOCAS DEL TORO

BOCAS DEL TORO

1797

PEÑA BARCELONISTA DE TORREMAYOR

TORREMAYOR

BADAJOZ

1798

PENYA BARCELONISTA DE SOSES

SOSES

LLEIDA

1799

ASSOCIATION DES SUPPORTERS DU FUTBOL
CLUB BARCELONA A RICHARD-TOLL

RICHARD-TOLL

SENEGAL

1800

PENYA DEL BARÇA DE NOUVELLE-CALEDONIE

NOUMEA

NOVA CALEDÒNIA

1801

PEÑA BARCELONISTA HRISTO STOICHKOV

SOFIA

BULGÀRIA

1802

METAL CLUB BARCELONA

BARCELONA

BARCELONA

1803

PEÑA BARCELONISTA VILLA DE FRIGILIANA

FRIGILIANA

MÀLAGA

1804

PEÑA BARCELONISTA DE CIAÑO

CIAÑO

ASTÚRIES

1805

PEÑA BARCELONISTA DE ALBATERA

ALBATERA

ALACANT

1806

PEÑA BARCELONISTA MARTIGNY-VALAIS ROMAND

MARTIGNY

SUÏSSA

1807

PENYA BARCELONISTA DE XIPRE

LIMASSOL

XIPRE

1808

PEÑA PARAMESA BARCELONISTA

SANTA MARÍA DEL PÁRAMO

LLEÓ

1809

PEÑA BARCELONISTA SANTORCAZ

SANTORCAZ

MADRID

1810

PEÑA BARCELONISTA DE CASARICHE

CASARICHE

SEVILLA

1811

PEÑA CULÉ LA ASUNCIÓN

LLEÓ

LLEÓ

1812

PEÑA BARCELONISTA DE BOLTAÑA

BOLTANYA

OSCA

1813

PEÑA BLAUGRANA CHELLA

XELLA

VALÈNCIA

1814

PENYA BLAUGRANA DONOSTI

SANT SEBASTIÀ

GUIPÚSCOA

1815

PEÑA BARÇANICA

MANAGUA

NICARAGUA

1816

PENYA BARCELONISTA PARÍS 2006

BARCELONA

BARCELONA

1817

PENYA BLAUGRANA DE GAIS I LESBIANES

BARCELONA

BARCELONA

1818

PEÑA AZULGRANA DE VILLAFRANCA DE LOS CABALLEROS

VILLAFRANCA DE LOS CABALLEROS

TOLEDO

1819

PENYA BARCELONISTA CREIXELL

CREIXELL

TARRAGONA

1820

PENYA BARCELONISTA D'ALBALAT DE LA RIBERA

ALBALAT DE LA RIBERA

VALÈNCIA

1821

PEÑA BARCELONISTA SON FERRER

SON FERRER

BALEARS

1822

PENYA UNION BLAUGRANA

BRIGHTON, EAST SUSSEX

REGNE UNIT

1823

PENYA BARCELONISTA DE GERB

GERB

LLEIDA

1824

BARCELONA SUPPORTERS CLUB MALTA

SAN GWANN

MALTA

1825

PENYA BARCELONISTA DE MONTREAL

MONTREAL

QUEBEC

1826

PEÑA BARCELONISTA DE PEGUERA

PEGUERA

BALEARS

1827

PEÑA BARCELONISTA A LAMA

BERDUCIDO (LA LAMA-CORTEGADA)

PONTEVEDRA

1828

PEÑA BLAUGRANA DE SAN PEDRO SULA

SAN PEDRO SULA

HONDURES
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PATROCINI

Programa de patrocini
Lluny d’estabilitzar el significatiu creixement d’ingressos de les últimes temporades, l’àrea de patrocini va continuar creixent fins a
arribar als 70 milions d’euros, xifra que suposa un 20% d’increment respecte a la temporada 2005/06.
Durant la temporada es van realitzar dues renovacions estratègiques de marques històricament vinculades al club com Nike i
Damm i la incorporació d’Audi, empresa líder en el seu sector, com a patrocinador oficial del club.
A més, es va ampliar el compromís de marques com Bwin, Fecsa Endesa, Vueling, Fuji, Hitachi, National Atesa i Artyplan i es van incorporar Acer, Avaya i Mediapro en la categoria de proveïdors oficials i Senseit, en el patrocini del futbol sala.

Nike, la marca esportiva del Barça per molts anys
Nike, l’empresa líder mundial del sector de la roba esportiva, va renovar la confiança amb el club i va ampliar considerablement el contracte amb el club, tant econòmicament (150 milions d’euros fixos més premis i cànons) com en duració (5 anys amb una opció a 5 més).
L’empresa americana disposa amb el nou acord de més presència publicitària en multitud de suports publicitaris (web, backdrop, lones,
videomarcador, revista...), la qual encara s’anirà incrementant més en les properes temporades. A més, en virtut d’aquest acord de patrocini, Nike es compromet a fer una significativa inversió en màrqueting durant la vida del contracte, per contribuir al posicionament del
FC Barcelona com a més que un club al món. La relació entre Nike i el FC Barcelona es va iniciar l’any 1998. Actualment l’empresa nordamericana ven samarretes del Barça a aproximadament 50 països.
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Damm, la cervesa oficial
La cervesera catalana, històricament lligada al club, va renovar el seu vincle amb el Barça fins al 2012. Damm és un dels patrocinadors oficials que més activa la seva col·laboració amb l’entitat mitjançant espots de televisió, a ràdio i a premsa. També destaca
el patrocini d’Estrella Damm de la Festa del Gamper on gaudeix del naming right, i on realitza campanya prèvia de comunicació i
concert musical a les instal·lacions.

Audi, nou patrocinador oficial
La categoria de patrocinadors oficials va tenir una significativa novetat aquesta temporada, amb la incorporació al club de la marca
d’automòbils Audi. L’ensenya alemanya, que destaca per valors com la qualitat, el disseny i la innovació, ja va realitzar diverses accions notòries durant el seu primer any de col·laboració amb el club, d’entre les quals destaca l’espectacular acte d’entrega de vehicles Q7 a tots els jugadors del primer equip de futbol. Durant la temporada 2006/07 també es va poder gaudir d’exposicions de
nous models d’Audi a les instal·lacions en dies de partit o del circuit Attitudes de formació als més menuts.
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Acer, nou proveïdor d’ordinadors portàtils
Acer, l’empresa internacional líder en el sector dels ordinadors portàtils amb creixements anuals de facturació superiors al 25%, es
va convertir en un nou proveïdor oficial del club. Durant aquest primer any de relació van destacar els esdeveniments corporatius
que Acer ha realitzat a les instal·lacions del club així com la promoció d’ordinadors a tots els socis i les penyes del club.

Mediapro, nou proveïdor oficial
Mediapro i el club va arribar a un acord global per convertir l’empresa de comunicacions en proveïdor oficial, que inclou la comercialització de la publicitat estàtica del Camp Nou així com els drets audiovisuals. Mediapro també va disposar de rellevants suports
publicitaris a Barça TV i a fcbarcelona.cat, i una de les sales Vip de l’estadi va passar a anomenar-se Sala Mediapro.

Avaya, nou proveïdor oficial
L’empresa líder mundial en serveis de telefonia IP i call centers, present en la majoria de les 500 empreses més grans del món, va
iniciar mitjançant el programa de patrocini oficial un acord per oferir al club la tecnologia més moderna i funcional amb l’objectiu
de millorar tots els serveis de call centers de l’entitat.

Renovacions d’Hitachi, Fecsa Endesa
i Vueling, com a proveïdors oficials
Hitachi, l’empresa japonesa líder en el sector de l’electrònica de consum, va renovar la seva col·laboració amb el club, seguint les passes de Fecsa Endesa, que un any més segueix vinculada a l’entitat, i va continuar oferint tarifes especials de gas i electricitat als socis.
Paral·lelament Vueling, l’aerolínia amb seu a Barcelona, va renovar el seu acord com a proveïdor oficial del club i va continuar oferint promocions exclusives als socis i realitzant accions notòries com el concurs a la mitja part dels partits al Camp Nou, on es sortegen desplaçaments al següent partit entre els socis assistents.

La Caixa promociona Visa Barça
La Caixa, en virtut del seu acord com a patrocinador oficial del club, va posar en marxa la campanya “Busquem Titulars!” que va permetre a molts aficionats titulars de la Visa Barça gaudir d’un cap de setmana “Barça Teràpia” ple d’experiències blaugranes inoblidables, assistir al clàssic Barça-Madrid, viatjar a Brasil per visitar els pobles natals dels jugadors i presenciar un partit de la Lliga brasilera,
o bé ser un dels 50 titulars que van un jugar un partit al Camp Nou.

108

AREACOMERCIALID_ok:MEMOFCB0607

14/08/2007

20:59

Página 109

MEMÒRIA 06-07

PATROCINI ÀREA COMERCIAL

Seccions
El programa de patrocini de les seccions del FC Barcelona es va ampliar durant la temporada 2006/07 amb les incorporacions de
Senseit i Bayer com a patrocinadors principals de les seccions de futbol sala i d’hoquei herba, respectivament. Van renovar els
acords les empreses Mitsubishi Electric, com a patrocinador oficial de la secció de bàsquet; Llet Nostra, com a patrocinador oficial d’handbol; Sorli Discau, que va continuar com a patrocinador principal de la secció d’hoquei patins, i Bauhaus, com a patrocinador principal de la secció de beisbol.

Senseit, patrocinador principal de la secció de futbol sala
Des del mes de novembre del 2006, Senseit és el patrocinador principal de la secció de futbol sala. Aquest patrocini va ser fruit de
l’acord establert entre Laiwa, empresa propietària de la marca Senseit, i el FC Barcelona i té una durada de tres temporades. Laiwa
és una plataforma tecnològica de distribució i comercialització de serveis i continguts per a telefonia mòbil. Amb aquest acord s’ha
completat la categoria de patrocinador principal en les quatre seccions professionals del club.

Bayer, patrocinador principal de la secció d’hoquei herba
Bayer, mitjançant la seva divisió Bayer Healthcare, es va convertir en el patrocinador principal de la secció d’hoquei herba per a tres
temporades. L’acord preveu l’organització d’accions vinculades al món de la salut i de l’esport. D’aquesta manera, Bayer aprofita la
plataforma del FC Barcelona per divulgar els hàbits saludables a través de la pràctica de l’esport.

Axa Winterthur, patrocinador principal
de l’equip de bàsquet en cadira de rodes
AXA Winterthur, tercer grup assegurador a nivell nacional, patrocina l’equip de bàsquet en cadira de rodes. Aquest suport s’emmarca
dins de la política de compromís social de la companyia d’assegurances i té una durada de dues temporades.
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Club Empresa
El programa Club Empresa va oferir a la temporada 2006/07 a més de 200 empreses un ampli programa d’hospitality per gaudir
dels partits a les llotges i als seients Vip del Camp Nou. Aquest programa va continuar consolidant-se com un servei molt atractiu
i una excel·lent eina de relacions públiques per a aquestes empreses.
El club va gestionar més de 2.500 seients Vip al Camp Nou, disposant tots ells de sala Vip equipada amb televisió, zona de descans, servei de càtering, atenció personalitzada per hostesses, llistats alineacions dels partits…
Durant la temporada 2006/07 es va inaugurar la Sala Mediapro situada al Gol Nord per donar servei als 300 clients vip ubicats en
aquesta zona.
El Club Empresa va facturar 8,7 milions d’euros, fet que representa un increment del 33% respecte de la temporada 2005/06.

Reunions i esdeveniments
Les instal·lacions del club van continuar consolidant-se com una de les millors plataformes de la ciutat per a celebracions d’esdeveniments, reunions i altres activitats d’empresa. Al llarg de la temporada es van acollir més de 125 esdeveniments, tant d’empreses multinacionals com de moltes pimes catalanes, així com de socis del club. El club ja ingressa 1 milió i mig per temporada en
aquest concepte.
Es van celebrar presentacions de productes, convencions, reunions i sopars corporatius d’empreses com PANRICO, Honeywell, Schwarzkopf, Cadbury, Lenovo, Mitsubishi Electric, Sorli Discau, IBM, Fira Serhs així com actes més multitudinaris com mítings polítics.
Pel que fa als actes esportius, el Camp Nou va acollir el partit amistós entre Argentina i Algèria, i el Miniestadi la Meridian Cup, i el
partit amistós entre Perú i Equador.
La posada en marxa de la Ciutat Esportiva Joan Gamper va permetre obrir una nova línia de negoci com és el lloguer per a estades esportives d’equips de Primera Divisió europea (FCB Moscou i Udinese) o per a altres activitats, com ara clinics per a empreses (Telefónica) o el rodatge d’espots (Nike).
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Drets Audiovisuals
Aquesta àrea de negoci, que representa el 36% dels ingressos del club, va continuar augmentant gràcies a la venda d’espais publicitaris a Barça TV i l’increment dels abonats. L’interès pel club es reflecteix també en les vendes dels partits de futbol en modalitat taquilla que es van mantenir, tot i no haver-se emès, a diferència de la temporada anterior, el partit de Lliga contra el Reial Madrid
en aquesta modalitat.

Barça TV
Des del mes de setembre, Barça TV va ampliar la seva distribució i a part de la plataforma Digital + també es pot contractar Imagenio.
Pel que fa a l’evolució d’abonats, la mitjana anual durant la temporada 2006/08 es va veure incrementada en un 14%. Durant la
temporada 2006/07 es va ampliar la distribució de Barça TV a nivell internacional, arribant a tenir presència en 127 països, el que
representa un increment de 87 països respecte de la temporada anterior.

Barça TV Online
Barça TV Online és un nou servei per als internautes blaugrana de tot el món des d’on es pot seguir l’actualitat del club en format
audiovisual. Aquest servei va néixer amb l’objectiu de facilitar que els internautes puguin accedir als continguts audiovisuals relacionats amb el club, des de qualsevol indret del món i en qualsevol moment. El servei està disponible en tres idiomes: en català,
castellà i anglès.
Els continguts disponibles són variats i inclouen: resums de partits, entrenaments, partits històrics, seguiments de jugadors, informació
actualitzada de futbol i seccions, programes propis de Barça TV i puntualment partits en directe.
En el primer mes d’existència, Barça TV Online va tenir una molt bona acceptació i té subscriptors a més de 50 països de tot el món.

Internet
Al mes de març es va rellançar fcbarcelona.cat amb l’objectiu de fomentar el barcelonisme, potenciar la marca Barça, i posicionar-se com
a diari digital del club. La nova versió de la web incorpora nou disseny,
més serveis a l’usuari, molts més continguts, i vídeos en obert.
Com a conseqüència d’aquestes innovacions, va continuar el creixement d’usuaris únics i augmenta espectacularment el nombre
de planes vistes així com la durada mitjana de navegació per la
web que ha experimentat un augment de fins al 20%. És a dir, els
nostres visitants gaudeixen de més continguts durant més temps.
També es va llançar una plana pròpia de continguts audiovisuals a
www.youtube.com amb més de 200.000 visites des del seu llançament al mes d’abril.

Mòbils
Com a part de l’acord amb Telefónica Movistar, el club va continuar introduint novetats als seus serveis. El més destacat va ser el nou
site Wap on, a més de totes les notícies i les millors fotografies, també es poden veure vídeos destacats del club. També, es va endegar
un nou servei que permet a tots els socis i aficionats del club descarregar-se fons de pantalla, logos i melodies així com apuntar-se al
servei d’alertes oficials, des de qualsevol operador de telefonia de l’Estat.
Durant la temporada 2006/07 es va posar en marxa el procés d’expansió a nivell mundial dels serveis de telefonia mòbil iniciant-se acords
de distribució a diferents països.

111

AREACOMERCIALID_ok:MEMOFCB0607

14/08/2007

20:59

Página 112

MEMÒRIA 06-07

ÀREA COMERCIAL DESENVOLUPAMENT INTERNACIONAL

DESENVOLUPAMENT INTERNACIONAL

Àrea de negoci internacional
La temporada 2006/07 va ser l’any en què l’expansió internacional del club es va consolidar després de la creació d’aquesta nova
àrea durant la temporada passada. L’objectiu d’aquesta àrea va ser potenciar la imatge i el posicionament del club a nivell internacional i generar noves línies d’ingressos. Amb aquest objectiu es va crear un equip de persones amb responsabilitat a cada un
dels mercats estratègics, entre els quals s’han de destacar Àsia, Amèrica i Pròxim Orient.
Amb aquest focus, el club va poder tancar acords i
contractes a diferents àrees de negoci a més de 130
països aconseguint una cobertura global que es detalla al mapa adjunt.
En resum, el pla global internacional que es va articular girava a l’entorn de cinc línies de negoci:
1. Mèdia: L’estratègia de mèdia internacional es va
fonamentar en tres eixos d’actuació:
. Barça TV Internacional: Es va continuar amb la
comercialització de Barça TV a nivell internacional,
i es va aconseguir emetre a més de 120 països tant
a Europa, Àsia, Amèrica, Àfrica com al Pròxim Orient.
. Internet i new media: Es van implementar les
versions internacionals de la web a Japó, Xina i
Pròxim Orient, en col·laboració amb els portals líders a cadascun
d’aquests mercats (Rakuten, SportsCN i LinkDotNet). Addicionalment
es van aconseguir nous acords per a la distribució de continguts
mòbils i de banda ampla, tant a l’Àsia, com a Amèrica i a Europa.
. Audiovisual & Publishing: Es va iniciar la comercialització internacional
de DVD’s del club i es van llançar revistes a la Xina, amb la col·laboració
amb Titan Sports, i al Japó, amb StarSoccer (Grup Rakuten).
2. Patrocinis regionals: Podem destacar en aquest apartat els
acords de patrocini regionals firmats amb importants empreses de
gran consum a Àsia (Tiger com a patrocinador del club al sud-est
asiàtic), amb alguns dels principals grups tecnològics japonesos
(Willcome) i amb els principals grups financers al Japó (Rakuten) i
Mèxic (Banamex).
3. Merchandising & Licensing: De la mà de FCB Merchandising, es
va produir una gran expansió a causa de l’ampliació de les àrees d’abast i amb més línies de negoci (Àsia i USA). De la mateixa manera, es
van inaugurar la tercera i la quarta escola per a nens de futbol a Mèxic
i les dues primeres al Pròxim Orient, concretament al Caire (Egipte).
4. Socis i aficionats: Es va continuar amb la captació de socis a diferents països del món, aconseguint tenir més de 1.500 socis al Japó, i el
llançament del projecte socis a Mèxic, amb la captació de fins a 400 socis.
5. Gires: La gira de la pretemporada es va centrar en els EUA (Los Angeles, Houston i Nova York) i Mèxic (Monterrey). Amb un altíssim impacte mediàtic, una assistència mitjana superior als 80.000 espectadors
per partit i el rècord absolut als EUA en un partit entre clubs (93.000 espectadors a Los Angeles), la gira va ser qualificada pels mitjans de comunicació americans com la gira més exitosa fins al moment als EUA.
A nivell mediàtic, la gira va incloure una visita a l’ONU i al seu màxim representant, Kofi Annan, una visita en exclusiva a la NASA i un acte promocional al Hollywood Boulevard de Los Angeles.
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MERCHANDISING I BOTIGUES

FCBmerchandising
FCBMerchandising, Joint-venture creada juntament amb Nike, va continuar incrementant els seus resultats en part gràcies als bons
resultats esportius i a les millores en la gestió i comercialització de la marca FC Barcelona. Aquest creixement continuat va arribar
aquesta temporada fins al 31% més de benefici abans d’impostos respecte de la temporada 2005/06.

FCBotiga i distribució internacional
La principal novetat d’aquesta temporada 2006/07 va ser l’expansió de
la xarxa de botigues oficials amb tres noves FCBotigues oficials a Girona,
la Jonquera i Singapur.
La xarxa oficial de punts de venda de productes de marxandatge la configuren les 12 FCBotigues oficials i la FCBotiga Online. Per una banda, les FCBotigues situades en zones estratègiques amb gran afluència, com zones
turístiques o cèntriques a la ciutat de Barcelona. I per altra banda, la
FCBotiga Online donant un servei des de la web del club a tots els barcelonistes allà on es trobin. La FCBotiga Online segueix creixent amb
força com a canal de venda, amb un 111% d’increment en les seves vendes, de les quals un 60% han anat fora de l’Estat.
Els productes amb més èxit d’aquesta temporada van ser sense cap
mena de dubte la primera i la segona equipació, tant d’adult com de nen,
repetint amb el color taronja l’èxit del groc de la temporada passada.

Llicenciataris
Els acords amb llicenciataris van continuar creixent, amb un 26% d’increment respecte de la temporada passada. Es disposa de
129 llicències, que abasten tota una àmplia gamma de productes de 2.000 referències.
Alguna de les novetats més destacades de la temporada van ser els articles i jocs per a nens, reforçant el vincle dels més petits
amb el club, així com els accessoris per a mascotes i els articles per a la llar, que van permetre tenyir de blau i grana les cases de
tots els socis i simpatitzants. Una de les principals fonts de creixement d’aquesta temporada va ser l’expansió internacional de la
marca, especialment als mercats asiàtic i americà, aquest últim amb la col·laboració de Warner Bros.

FCBEscola
La FCBEscola va tenir com a objectiu representar una escola d’entrenament integral per als joves jugadors així com transmetre els valors propis del club. Durant la
temporada 2006/07, en les diferents escoles i campus organitzats a Europa, Àsia,
Amèrica i Àfrica, més de 3.000 nens i nenes d’arreu del món van gaudir de l’oportunitat de sentir-se integrants de la gran família blaugrana mentre adquirien formació tècnica i compartien valors com la tolerància, la solidaritat i l’educació.
La temporada 2006/07 va suposar un gran avanç per a la internacionalització de
la FCBEscola. A l’èxit de la FCBEscola de Barcelona s’hi van sumar sis FCBEscoles internacionals, dues a Egipte i quatre a Mèxic. Per altra banda, els campus
internacionals d’aquesta temporada es van celebrar a Oklahoma, Virgínia i Filadèlfia (Estats Units), Yokohama (Japó), Umeå (Suècia) i Roma (Itàlia). En els pròxims anys estan previstos projectes a Centre-amèrica i al Pròxim Orient.
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Màrqueting
El departament de màrqueting va desenvolupar durant la temporada els plans de llançament, la imatge i les campanyes de comunicació de diferents projectes.

“El repte més difícil”
Per tal de difondre el compromís solidari del club i posicionar el FC Barcelona com a més que un club al món, es va realitzar la campanya “El
repte més difícil” amb un pla de mitjans a nivell mundial. La campanya,
que tenia com a objectiu transmetre el compromís social i solidari del
FC Barcelona i la Fundació FC Barcelona amb l’Unicef, amb les accions i programes que es portaran a terme a nivell mundial, va suposar
un pas més enllà per esdevenir més que un club també al món i globalitzar el Barça solidari i humanitari que es preocupa per la seva gent.
La campanya va ser desenvolupada per l’agència Contrapunto. Les
televisions Eurosport (també Eurosport2 i Eurosport News), ESPN,
Nippon TV, ART, Televisió de Catalunya (també TV3 internacional) i
Barça TV (a través de les més de 50 cadenes que distribueixen internacionalment el seu senyal) van difondre gratuïtament aquesta campanya per transmetre mundialment un missatge de solidaritat.

Campanyes de suport
Durant la temporada 2006/07 es va donar suport a diferentes campanyes d’altres institucions amb accions als minuts previs dels inicis dels partits al Camp Nou:
. Dia de l’Àrbitre (28/01/07): promogut per La Lliga de Futbol Professional, la Real Federació Espanyola de Futbol, la Federació Espanyola de
Penyes de Clubs de Futbol AFICIONES UNIDAS, l’Associació de Futbolistes Espanyols. L’objectiu va ser fomentar el respecte a l’àrbitre com
a jutge i esportista, així com la defensa del joc net en el futbol espanyol.
. 50 anys de la Unió Europea (29/04/07): el club va afegir-se a
aquesta celebració. Es va estendre una bandera de la Unió Europea de 25 metres de llarg per 17 metres d’ample cobrint simbòlicament el terreny de joc i es van realitzar accions d’informació.
. A la feina cap risc (9/06/07), del Departament de Treball i Relacions Laborals de la Generalitat de Catalunya. Suport a la campanya
contra els riscos laborals amb el desplegament de dues lones de la
campanya al terreny de joc i d’accions d’informació.
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El futbol no para a Barça TV

Barça Toons

La campanya “El futbol no para a Barça TV” va voler donar
a conèixer l’emissió dels partits del primer equip de futbol en
directe, així com el nou ventall de programes que va oferir el
Barça TV al llarg de l’any. A més es van realitzar dues promocions per fomentar les altes al canal (al mes d’octubre i
al mes d’abril) que oferien fins a 2 mesos d’alta gratis i que
van tenir una gran acceptació.

Els Barça Toons van continuar les seves aventures animant els
partits al Camp Nou i acompanyant l’equip en les seves gires
o en els desplaçaments amb la caravana del Barça. Els Barça
Toons es van consolidar com el vincle entre els petits barcelonistes i el club i van estar presents en la campanya “Creix amb
el Barça” adreçada als socis alevins i infantils, i en les de la Fundació, com en el cas de la campanya Un somni per un regal.

Guia del Soci 2006/07

Festa del Gamper
Estrella Damm

La tercera edició de la Guia del Soci va millorar tant en continguts com en disseny, destacant amb més claredat els
avantatges dels socis i mostrant tot el ventall de serveis que
ofereix el club als barcelonistes. La Guia del Soci, amb un tiratge de 860.000 unitats, es va distribuir entre els socis, els
assistents al Gamper i massivament entre els barcelonistes
a través de la distribució de 700.000 exemplars en tres diaris generalistes de Catalunya.

Amb motiu del 41è Trofeu Joan Gamper es va celebrar a
l’estadi l’amistós contra el Bayern de Munic. Aquest acte
s’ha convertit en la festa d’inauguració de la temporada i
està orientat al públic familiar, amb l’organització de diverses activitats a la zona lateral. Estrella Damm, patrocinador
de la Festa del Gamper, va organitzar un concert per als
més joves i va fer entrega del premi al millor jugador del
matx. Abans del partit es va organitzar l’esperada i tradicional presentació de la plantilla del primer equip de futbol.
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Campanyes Palau Blaugrana
La temporada 2006/07 va estar marcada per les novetats associades a les quatre seccions professionals del club.
“Això és espectacle al Palau”
Aquesta campanya va tenir com a objectiu transmetre la força i la màgia del Palau als afeccionats. La campanya es va adaptar a cadascuna de les seccions amb lemes diferenciats en línia amb les característiques de cada esport. La campanya es va aplicar també
en tot l’exterior del Palau transmetent una imatge més moderna.
Increment d’abonats
Es van crear abonaments per a cadascuna de les seccions i es va impulsar la campanya “Amb quin abonament somies?” per tal d’adaptar-se a les preferències dels afeccionats que han pogut abonar-se només al seu esport preferit. Els resultats van ser molt positius i
es va aconseguir un increment d’un 9%, fins a arribar als 4.700 abonats al Palau.
Més assistència
L’assistència al Palau es va incrementar en 800 persones més per partit de mitjana. Tot això ha estat possible gràcies a les visites d’escoles, clubs de bàsquet, i a la participació en fires universitàries i actes relacionats amb el públic jove. Es va apropar el bàsquet al carrer
i la resposta ha estat molt positiva.
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Drets d’imatge
Els jugadors del FC Barcelona es van convertir en grans icones mundials de comunicació. Allà on van són notícia i les empreses
aprofiten aquesta aurèola mediàtica per associar les seves marques amb la imatge de les estrelles del FC Barcelona, posant cura
en el fet que el primer objectiu és un bon rendiment al terreny de joc. El Departament de Drets d’Imatge ofereix a les empreses la
possibilitat de guanyar notorietat, fidelitzar o captar nous clients mitjançant la gestió i comercialització dels drets d’imatge individuals dels jugadors del FC Barcelona, així com l’opció a associar-se publicitàriament amb la imatge del Camp Nou, dels Barça
Toons, o bé, fer aparèixer la samarreta del FC Barcelona en una campanya comercial.
Aquests van ser alguns dels acords més representatius tancats aquesta temporada:
EA Sports
Ronaldinho va ser portada del videojoc FIFA’07, amb distribució mundial, vestit amb la samarreta del club. EA Sports segueix apostant pel
FC Barcelona renovant l’acord per il·lustrar la samarreta arreu del món.
Gameloft
Carles Puyol juntament amb altres jugadors, va ser portada d’un videojoc per a mòbils a nivell mundial.
A-Style
La marca italiana de roba “casual” A-Style va apostar per Leo Messi fins al 2011 perquè sigui el seu ambaixador. De forma progressiva, any rere any, la difusió anirà creixent internacionalment en diferents mitjans escrits.
X-Box
Messi va participar en tres actes promocionals per a la marca X-Box, jugant a la consola amb joves aficionats a aquest entreteniment.
Gremi de Flequers
El Gremi de Flequers de Barcelona va confiar en els Barça Toons per ser les icones de comunicació per a la seva campanya dirigida
als nens. L’objectiu era conscienciar de la importància del pa en la dieta diària dels nens.
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REMODELACIÓ DEL CAMP NOU

Concurs d’idees amb motiu de la remodelació del Camp Nou
El concurs d’idees que ha de servir per a la remodelació del Camp Nou es va posar en marxa durant la temporada. El club i el
Col·legi d’Arquitectes de Catalunya van signar un conveni de col·laboració per a llançar aquest concurs internacional d’idees amb
el propòsit d’escollir l’arquitecte o arquitectes, i el projecte tècnic de remodelació i modernització del Camp Nou. El projecte guanyador es presentarà públicament coincidint amb la celebració del 50è aniversari de la inauguració del Camp Nou, que tindrà lloc
el 24 de setembre del 2007.
La primera fase d’aquest concurs va finalitzar amb un total de 79 peticions formals per participar-hi. El 66% de les propostes rebudes
van provenir d’arquitectes o estudis d’arquitectura d’àmbit internacional, de països tan diversos com Alemanya, Argentina, Austràlia,
Àustria, Bèlgica, Brasil, Dinamarca, Estats Units, Egipte, Equador, Finlàndia, França, Holanda, Itàlia, Japó, Mèxic, Portugal, Regne Unit,
Suïssa o Turquia. L’altra gran dada significativa va ser que el 25% de les sol·licituds van ser d’arquitectes o estudis amb seu a Catalunya.
El Jurat, que està presidit pel vicepresident del FC Barcelona Albert Vicens, i en són membres el directiu del FC Barcelona, Joan
Franquesa, el degà del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, Jordi Ludevid, el gerent de l’Àrea d’Urbanisme i Infraestructures de l’Ajuntament de Barcelona, Ramon Massaguer, i també en forma part la directora general del FC Barcelona, Anna Xicoy, en qualitat
de secretària del Jurat, va decidir escollir els següents arquitectes o estudis d’arquitectura per a passar a la segona fase del concurs per a la remodelació del Camp Nou:
Claus En Kaan Architecten, d’Holanda; CRV Arquitectos, de Sevilla; Domingo – Ferre, de Catalunya; Ferrater – Serra / Vives / Cartagena – Arupsport, de Catalunya; Foster + Partners, de la Gran Bretanya; GMP International, d’Alemanya; Herzog & De Meuron,
de Suïssa; MAP Architects, de Catalunya; Martínez Lapeña – Torres, de Catalunya; i Sanaa, del Japó.
Per a prendre la seva decisió, el Jurat, que va destacar l’alt interès que el projecte de remodelació del Camp Nou va suscitar entre
els arquitectes de tot el món, va tenir en compte els criteris i recomanacions aportades per la Comissió Tècnica del concurs.
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MANTENIMENT, OBRES I URBANISME

Principals obres realitzades
Inici dels treballs de reparació del formigó de la primera,
segona i tercera graderia del Gol Sud del Camp Nou i
substitució dels seients
Tal com es va fer l’any passat amb la zona de la lateral de l’estadi, enguany es va iniciar a la zona del Gol Sud de l’estadi la
tercera fase de la reparació, impermeabilització i substitució de
seients. Es repararan uns 27.000 m² i se substituiran 25.000
cadires. Es preveu que a finals d’estiu estiguin enllestides la segona i primera graderia i a finals de desembre, la tercera.

Noves pantalles al Camp Nou
El FC Barcelona va instal·lar 129 noves pantalles a les zones
de visibilitat reduïda que permeten veure les imatges del videomarcador. Aquest projecte beneficia les 12.000 localitats que
no podien veure els marcadors electrònics. Els monitors, d’entre 32 i 46 polzades, emeten les mateixes imatges que els dos
videomarcadors de l’Estadi.

Construcció d’un nou vestidor per als equips visitants del
Palau Blaugrana
Al Palau es va construir un vestidor per a equips visitants per
tal de complir les normatives de l’ACB i l’Eurolliga. En aquest
vestidor s’hi van instal·lar taquilles, zona de vestidor, zona de
massatges, dutxes...

Inici de les obres de remodelació
i adequació del Palau Blaugrana
Aquest estiu es va procedir a iniciar les obres de remodelació i
adequació del Palau Blaugrana. Atès que el Palau es va inaugurar l’any 1973, aquesta instal·lació necessitava una renovació.
Es van canviar tots els seients dels abonats, es van netejar les
grades, es van pintar les baranes, es va fer un rentat de cara
als vestidors i es va adequar la sala i la grada de la llotja .

Construcció d’una nova oficina per a la UEFA
Seguint les noves normatives UEFA, el club va posar a disposició del empleats d’aquest organisme una oficina per tal que
els dies anteriors i posteriors de partit de Champions puguin
treballar a les nostres instal·lacions amb comoditat. L’oficina té
30 m² i disposa de cinc taules de treball i un despatx privat.

Construcció d’una nova sala vip al Gol Nord de l’Estadi
Es van iniciar les obres de construcció d’una sala vip on estava
ubicat l’antic magatzem del Gol Nord. Aquesta sala té 700m², inclosos una zona de banys, una cuina i un magatzem. La sala està
destinada a les localitats de la fila 0 del club empresa.
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Abonaments i taquillatge
Els ingressos totals de l’àrea d’aforaments recullen els ingressos dels abonaments a les diferents instal·lacions esportives del club
(Camp Nou, Palau Blaugrana i Miniestadi) i els ingressos del taquillatge de les diferents divisions esportives (futbol 1er equip, bàsquet, hoquei patins, handbol, futbol sala i futbol Barça B/C).
A la temporada 2006-07, els ingressos per taquillatge es van incrementar en 1,4 milions d’euros, significant un augment del 7%
respecte a la temporada 2005-06. Les fonts principals d’aquesta millora van ser:
. El taquillatge del Camp Nou: es van superar els 21,5 milions d’euros, xifra que va representar un augment de 3 milions d’euros
respecte a la temporada anterior. Especialment significatiu va ser el creixement en els partits de Lliga, que va superar en un 31%
els ingressos en la temporada anterior, que representa 182.325 euros més d’ingressos de mitjana per partit. Factors clau com
l’augment de la disponibilitat d’entrades derivades del Seient Lliure, millores en els canals de compra (cas Internet, amb “tria el teu
seient” i compra anticipada a un mes vista) i ampliació dels avantatges per als socis en la compra d’entrades (descompte permanent mínim del 20% i campanyes exclusives), expliquen els resultats positius en el taquillatge del Camp Nou.
. El taquillatge del bàsquet: es van superar els 735.000 euros, amb un creixement de 160.000 euros i del 28% respecte a la temporada anterior. De mitjana per partit, es van augmentar els ingressos en un 24%, arribant als 21.672 euros per partit. Pel que fa
a les competicions, cal destacar la Lliga ACB, amb un creixement del 58% respecte a la temporada anterior, que contribueix en
un 79% al total dels ingressos del taquillatge del bàsquet.
Per altra banda, els ingressos dels abonaments van créixer en 737.000 euros. Aquest increment ve donat en gran part per l’augment dels ingressos dels abonaments del Camp Nou, a l’actualitzar simplement els preus amb l’IPC. Tot i així el creixement va ser
només del 2%, donat el major estalvi que van tenir els abonats en el preu del seu abonament derivat de l’ús del Seient Lliure durant la temporada anterior.
Cal considerar també la contribució dels abonaments al Palau Blaugrana en aquesta millora. Els bons resultats de la campanya d’abonaments Palau, amb la novetat dels abonaments per seccions i l’èxit de l’abonament “bàsquet”, va permetre incrementar el
nombre d’abonats. Aquest augment va significar un 13% de creixement en ingressos respecte a la temporada anterior.
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SEIENT LLIURE

Beneficis del Seient Lliure i assistència al Camp Nou
L’ús creixent del servei del Seient Lliure durant la temporada 2006/07 va ser molt favorable
per a tots, tant per als mateixos socis i aficionats blaugrana, com per al club. Per una part, el
Seient Lliure permet al soci que no pugui assistir a un partit, cedir el seu seient i posar-lo a la
venda per a aquell partit. D’aquesta manera, un altre aficionat barcelonista té l’opció d’assistir al Camp Nou i donar suport a l’equip. El soci abonat obté un benefici econòmic en alliberar
el seu seient, percebent la meitat de l’ingrés derivat de la venda de la seva localitat (descomptant les despeses de gestió i IVA) en forma de descompte en el preu del seu abonament
de la propera temporada. El club, per altra banda, compta amb més localitats disponibles afavorint un increment dels ingressos procedents de la venda d’entrades. A causa de l’aprofitament del seient alliberat, es va augmentar l’assistència en els partits a l’estadi. Prova d’això és
que el seient lliure venut va contribuir que l’estadi tingui de mitjana 7.429 espectadors més per
partit. Aquesta xifra és superior en els partits de Lliga, atès que si no existís aquest servei el
Camp Nou tindria de mitjana 8.771 espectadors menys.

85.625
74.138

MITJANA
ASSISTÈNCIA
PER PARTIT
LLIGA

Als 29 partits disputats durant aquesta temporada hi van assistir un total de 2.022.549 espectadors. 74.138 de mitjana en els partits de Lliga i 85.625 en els de Lliga de Campions.

MITJANA
ASSISTÈNCIA
PER PARTIT
LLIGA DE
CAMPIONS

TOTAL ESPECTADORS CAMP NOU 2.022.549

Vendes, ingressos i alliberacions
Els ingressos de les localitats alliberades d’aquesta temporada suposen un
augment del 39%, en concret 2.962.023 euros, respecte a la temporada anterior. Es van vendre un total de 208.002 entrades alliberades, que van suposar un ingrés de 10.529.552 euros. La venda de les entrades alliberades ja
representa el 49% del total dels ingressos de taquillatge de l’estadi. Aquests increments són possibles gràcies a un increment de l’ús del Seient Lliure entre
els socis abonats. En aquesta temporada es van alliberar 9.998 localitats (considerant Lliga, Lliga de Campions, Supercopa i Copa del Rei) de mitjana per
partit, que respecte a la temporada 2005-06 representa un augment del 28%
amb 2.190 alliberacions més de mitjana per partit. Per competicions, la mitjana
per partit va ser d’11.010 alliberacions en Lliga (2.320 més que la temporada
anterior, 27% d’augment) i 7.644 en Champions (2.200 més que la temporada
anterior, 44% d’augment). La mitjana de venda d’entrades alliberades va ser del
81% en partits de Lliga i del 77% en els de Champions. Cal remarcar que la
probabilitat de venda d’un seient alliberat està directament relacionada amb
l’antelació en el temps d’alliberació respecte al dia del partit; és a dir, si s’allibera amb temps, la venda del seient està molt més assegurada.

11.010
9.998

7.644

MITJANA
PER PARTIT

MITJANA
PER PARTIT
LLIGA

MITJANA
PER PARTIT
LLIGA DE
CAMPIONS

TOTAL VENDA ENTRADES ALLIBERADES 208.002

Palau Blaugrana
En la temporada 2006/07 es van llançar els abonaments específics per
a les seccions professionals amb l’objectiu que cada persona pugui tenir
un abonament de l’esport que més li agradi. L’objectiu de cara a la propera temporada és aconseguir més abonats de bàsquet, handbol, hoquei patins i futbol sala. L’abonament per cada secció garanteix la
reserva de seient a totes les competicions de l’esport a què estigui abonat. Els socis tindran entrada lliure a tots els esports excepte el bàsquet,
sempre que no siguin semifinals i finals de competicions europees i restin entrades per vendre. La propera temporada 2007/08 hi haurà més
novetats, canvis d’infraestructura i millores d’espectacle perquè tots els
socis blaugrana que vinguin al Palau tinguin vivències inoblidables.
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Consolidació com a museu més visitat de Catalunya
Des de que l’any 1999 el Museu del club va superar la xifra d’un milió de visitants, s’ha mantingut sempre per sobre d’aquesta fita, i
s’ha consolidat com el museu més visitat de Catalunya per vuitè any consecutiu. El museu barcelonista va tenir el 2006 1.344.659 visitants, i va superar així el Museu Dalí de Figueres amb 1.248.680 i per davant també del Museu Picasso amb 1.225.543.
Dintre de les dues opcions de visita que ofereix el Museu, destaca sobretot l’interès que el visitant mostra envers la del Tour Camp
Nou, ja que més del 70% va escollir aquesta modalitat. Al Tour Camp Nou, a part de poder gaudir del Museu i la visió panoràmica
del camp des de segona graderia de tribuna, el visitant accedeix a un recorregut per les instal·lacions més emblemàtiques del
club, com el vestidor visitant, el túnel de sortida al camp, la zona de les banquetes al costat de la gespa, les sales de premsa, la
llotja presidencial i l’avantllotja i les cabines de premsa a la tercera graderia. Durant el recorregut, el visitant també té l’opció de fer
una copa de cava o refresc, a la zona VIP de la llotja.
Dintre de l’afany de millorar el servei al visitant, el Museu compta a partir d’aquesta temporada 2006/07amb l’opció de poder realitzar la visita amb audioguia. Una altra novetat va ser la creació de l’espai Realitat Virtual que està davant de les taquilles del
Museu. Es tracta d’una experiència en 3D, amb la tecnologia capdavantera a Europa, on s’accedeix en un vol virtual a l’estadi i es
poden veure les vistes més espectaculars i emocionants de l’Estadi.
Fruit d’aquesta trajectòria, l’empresa Thompson, el tour operador britànic més important de l’àmbit del turisme, va concedir per
segon any consecutiu al Museu del FC Barcelona el guardó de millor proveïdor turístic del 2006.

Fidel a la filosofia de col·laboració amb diferents entitats, i en la línia de difusió de la cultura artística, social i esportiva del club, el Museu va col·laborar activament amb les següents institucions i organismes:
. Centre Comercial Les Glòries. Monogràfic sobre el FC Barcelona.
. Museu de la Pell de Vic. Mostra dels diferents processos en el tractament de la pell des del 1899 (cuir) fins al 2006 (cangur). Col·laboració amb
la cessió de botes de futbol de diverses èpoques.
. Maison de la Catalogne a París. Exposició monogràfica sobre el pintor
Antoni Clavé. Cessió de l’obra Records, propietat del Museu.
. Banc de Santander. Exposició sobre el 150 aniversari. Cessió de trofeus
i objectes del 1957, any de la inauguració del Camp Nou, que es va finançar amb aquesta entitat.
. Tiger, espònsor oficial del FC Barcelona al sud-est asiàtic: memorabilia dels anys 50 del FC Barcelona, celebrat a Malàisia.
. Ajuntament de Granada. Exposició sobre l’orfebreria i escultura de Miguel Moreno. Cessió de l’obra Guardameta.
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MUSEU
PISTA DE GEL

Exposicions

Més que futbol!!! Imatges d’una passió. Es tracta d’un recull de
les millors instantànies de molts dels mitjans escrits que segueixen habitualment l’actualitat del FC Barcelona. Aquesta mostra,
amb què es va voler retre un homenatge a tots els mitjans i als
seus professionals, té com a fil conductor el futbol com a generador d’estímuls i passions, però la gran protagonista és la
premsa gràfica en general i les seves capçaleres.

Cesc: vinyetes d’una època 1952–2003. Col·lecció de 39 dibuixos originals de Francesc Vila Rufas, Cesc. Cesc, que va morir
poc després de fer aquesta donació al Museu, estava considerat un dels gran humoristes gràfics de Catalunya i durant la seva
carrera va fer dibuixos per a publicacions com el Diari de Barcelona, El Correo Catalán o l’Avui.

Pista de Gel
La Pista de Gel del Barça va rebre durant la temporada 2006/07 un total de 108.000 patinadors, aproximadament 7.000 més que
la temporada anterior. Gran part del públic que va assistir a la instal·lació blaugrana van ser joves d’entre 6 i 16 anys provinents de
les sortides programades que realitzen moltes escoles de Catalunya. La Pista de Gel, a banda d’aquesta funció d’esbarjo, va continuar realitzant amb èxit la seva altra funció, l’esportiva. L’Escola de Patinatge del FC Barcelona va organitzar més de 100 cursets
amb un total de 1.350 alumnes de totes les edats. Aquests cursets van adreçats a gent de totes les edats i nivells, però sempre
amb l’objectiu d’aprendre lúdicament. A més, l’Escola va realitzar per segon any consecutiu les classes per a discapacitats intel·lectuals, amb la col·laboració de la Fundació Johan Cruyff, entitat que va subvencionar els cursos que formaven part d’un projecte
de la Federació Catalana d’Esports per a Disminuïts Intel·lectuals (ACELL). Cal destacar també que la Pista de Gel va ser la seu
del Campionat Internacional de Ballet sobre Gel, que va comptar amb la participació de diferents equips estrangers, a més del FC
Barcelona. Com a activitat de fi de curs i cloenda de la temporada 2006/2007, l’Escola de Patinatge del FC Barcelona va organitzar un festival on van participar 331 patinadors i patinadores.
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Més de 600 periodistes acreditats
Una temporada més, una gran representació de mitjans de comunicació de tot el món van seguir amb gran expectació l’evolució
esportiva i institucional del FC Barcelona. Nombrosos mitjans nacionals i internacionals van estar presents a les nostres instal·lacions de manera regular per cobrir partits, entrenaments, rodes de premsa, actes institucionals i per fer nombrosos reportatges i
entrevistes personalitzades amb jugadors, tècnics, directius i executius del club. El Departament de Comunicació va acreditar de
manera fixa quasi 600 periodistes de més de 60 mitjans per cobrir de manera regular la informació que genera el club. Un any més
la presència de mitjans internacionals va ser molt destacada, ja que cada cop hi ha més corresponsals que s’ubiquen a Barcelona
per seguir les evolucions del nostre club.
Aquesta temporada, el partit entre el FC Barcelona i el R. Madrid va ser el que més expectació mediàtica va generar. Un total de
851 professionals, entre redactors, fotògrafs, comentaristes, càmeres i tècnics que van representar 138 mitjans de comunicació
de 24 països dels cinc continents, van ser acreditats per cobrir informativament aquest partit corresponent a la jornada 26 del
campionat de Lliga que es va disputar el 10 de març.
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Barça TV consolida l’aposta informativa
Partint d’una idea central, que les instal·lacions del club s’han de convertir en el gran plató de la televisió del FC Barcelona, i que tot
el que hi passa s’ha de poder veure i explicar, durant la temporada 06/07 Barça TV va continuar fent passes decisives en aquesta direcció. Així, la televisió del FC Barcelona va estrenar dos productes informatius que en pocs mesos es van convertir en una referència diària: el programa ZONA MIXTA, que cada migdia s’emet des de l’àrea de vestidors de l’Estadi, i l’informatiu BARÇA NOTÍCIES,
que de dilluns a divendres, a les 19:30 hores, s’emet des de la tribuna del Camp Nou. Aquests dos espais van permetre seguir l’actualitat del Barça pràcticament al minut. De fet, el ZONA MIXTA està pensat com el gran aparador dels entrenaments i de les rodes
de premsa dels jugadors i tècnics del primer equip, mentre que l’informatiu BARÇA NOTÍCIES repassa l’actualitat d’una manera més
reposada. La millora i l’adequació del plató de la zona mixta de l’Estadi, així com de la posició a la tribuna del Camp Nou, també va
permetre potenciar el 4-3-3, el programa que explica les coses que passen abans i després dels partits de l’equip de futbol. BARÇA
TV també va estrenar el programa INFOPENYES, un espai dedicat a les penyes del club, amb presència i activitat arreu del món. El
PROMESES, espai dedicat al futbol del planter, va completar l’oferta que està estretament lligada a l’actualitat.

Barça TV Online, un nou servei per als internautes blaugrana
A començaments del mes de maig es va posar en marxa Barça TV Online,
un nou servei per als internautes blaugrana de tot el món des d’on es pot
seguir l’actualitat del club en format audiovisual gràcies als continguts generats per Barça TV. Barça TV Online va néixer amb l’objectiu de ser un referent dels continguts audiovisuals del nostre club que ajuda a optimitzar
l’experiència de l’internauta barcelonista en la nova web i que facilita l’accés
a la informació blaugrana amb les imatges i les locucions de tot el que passa
al Camp Nou. La nova plataforma, disponible en català, castellà i anglès,
permet que els internautes de qualsevol indret del món puguin veure els diferents continguts disponibles en qualsevol moment, accedint a través de la
web oficial del club www.fcbarcelona.cat o de l’adreça www.fcbonline.tv. Els continguts que ofereix Barça TV Online són molt variats gràcies a una àmplia graella de vídeos formada per resums de partits, entrenaments, partits històrics, seguiments de jugadors
del futbol base, informació actualitzada de les seccions i programes específics. Barça TV Online és un servei exclusiu de subscripció
en què els socis i sòcies del club gaudeixen d’un 25% de descompte.
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WWW.FCBARCELONA.CAT
BARÇA CAMP NOU

www.fcbarcelona.cat: nou pas endavant
El lloc web del club va estrenar aquesta temporada 2006/07 nova imatge i
nous continguts, oferint noves sensacions als aficionats del Barça que volen
estar informats de manera permanent de l'actualitat blaugrana. Una de les principals novetats de la nova versió de fcbarcelona.cat va ser l’ampliació dels continguts i la seva organització en els àmbits club, futbol, les quatre seccions
professionals (bàsquet, handbol, hoquei patins i futbol sala) i un darrer dedicat a
les seccions no professionals. A diferència de l'anterior versió, això va permetre
que l'usuari trobi agrupats tots els continguts del seu esport preferit, amb un apartat destacat tant per a les notícies com per als continguts corporatius.
La incorporació d'arxius de vídeos va ser una altra de les principals novetats
del lloc web del club, que va fer una aposta decidida per les noves tecnologies. Diàriament, els usuaris podran gaudir de continguts multimèdia sobre la
informació del primer equip de futbol, especialment pel que fa referència als
entrenaments i les rodes de premsa dels jugadors.
El dia a dia de la Fundació també té visibilitat en la nova versió de www.fcbarcelona.cat. La tasca social desenvolupada per aquest ens, així com l'explicació dels
diferents programes i projectes desenvolupats, centren l'interès d'una secció que
també incideix especialment en l'acord amb l'Unicef. Les Penyes del club també
estrenen un espai al lloc web del club. Es poden consultar les últimes notícies de
les celebracions de les penyes, en un apartat d'actualitat que estarà permanentment al dia, així com l'agenda d'activitats, per conèixer totes les celebracions a
qualsevol racó del món. També es pot consultar tota la informació de servei necessària per al contacte habitual entre les Penyes i el club. Els socis mantenen el
seu punt de contacte directe amb el club, tal com succeïa fins ara en el site dedicat a El Gran Repte. Les gestions més habituals, els avantatges, els serveis i les noves promocions exclusives formen part d'una secció que ha crescut en contingut, tal com també ha passat amb
els serveis exclusius per a les empreses.
La posada en marxa de la nova versió del lloc web s'ha fet gràcies a l'esforç d'un equip propi de treball, tant en els aspectes tècnics com
de continguts. Aquest mateix equip de treball serà l'encarregat del creixement constant del site, amb noves propostes i seccions.

BARÇA CAMP NOU, el diari de cada partit
Aquesta va ser la primera temporada sencera que el públic que ve a l’estadi va rebre el diari BARÇA CAMP NOU just abans d’entrar-hi. De fet, tant el soci com l’aficionat van incorporar la lectura i la consulta d’aquesta publicació com un gest habitual als minuts previs al partit. BARÇA CAMP NOU combina elements que són propis dels diaris esportius en un dia de futbol –el com està
l’equip, les declaracions dels protagonistes, l’estadística que acompanya els dos rivals- amb informacions que són més pròpies del
club, amb una clara dimensió institucional i que sovint tenen poca presència en la premsa diària. Això fa que el club i els socis disposin d’una eina de comunicació eficaç i directa, que treballa uns continguts d’actualitat amb un punt just d’anàlisi que se situa a
mig camí entre la immediatesa del lloc web o la reflexió de la REVISTA BARÇA.
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REVISTA BARÇA
CENTRE DOCUMENTACIÓ

REVISTA BARÇA, feta per durar
Sabent-se estimada i respectada pel soci, la REVISTA BARÇA va continuar potenciant la informació de reflexió i anàlisi al voltant
del fet barcelonista, consolidant un espai per a la lectura reposada, amb sensibilitat i rigor històric, i gust i creativitat en les qüestions vinculades a l’actualitat. En aquesta temporada la REVISTA BARÇA va mantenir l’estructura, lligant-se a la fórmula del monogràfic. Això va permetre acostar-se a realitats ben diverses que van del com era el futbol ara fa 30 anys –aprofitant el retorn de
Neskeens al Barça- fins a la dimensió solidària del FC Barcelona amb un treball dedicat a la idea del més que un club al món. La
figura dels capitans, el mateix Camp Nou o el Barça i les dones van ser altres continguts tractats per aquesta publicació.
Fidel a la idea d’institució que representa el FC Barcelona, la REVISTA BARÇA va publicar en portada una obra de l’artista sabadellenc Agustí Puig que simbolitza el posicionament del Barça com a més que un club al món. També va presentar un reportatge gràfic
sobre el Camp Nou fet pels alumnes de la Universitat de Vic, obrint una nova via de col·laboració, en aquest cas amb la universitat
del país, habitualment allunyada del dia dia del futbol. A banda, la REVISTA BARÇA va publicar articles de periodistes, escriptors o
intel·lectuals de prestigi. És el cas de Sergi Pàmies, Ramon Besa o els sociòlegs Vicente Verdú i Núria Puig. Aquesta diversitat de parers i aportacions va reforçar la qualitat de la reflexió, amb punts de vista que ens arriben allunyats de l’activitat diària del club.
La REVISTA BARÇA va mantenir les seccions habituals de La taquilla, el Quina nit!, En record de..., el Parlem amb o L’enigma, que amb
preguntes curioses, continua despertant i responent a la curiositat de molts aficionats sorpresos per les propostes d’aquesta secció.

Centre de Documentació
El Centre de Documentació i Estudis del FC Barcelona va consolidar al llarg de la
temporada la nova línia de treball engegada el curs anterior. Un dels fets més rellevants va ser el conveni de col·laboració amb la Facultat de Biblioteconomia i Documentació de la Universitat de Barcelona, que va permetre la posada en marxa de
l’inventari i catalogació dels fons documentals del club, a més d’un assessorament
continuat en les formes de tractament dels arxius. En aquest sentit destaca l’inici
de l’inventari del fons fotogràfic d’Horaci Seguí. També es va posar en marxa una
acció sistemàtica de recuperació de documentació relacionada amb l’entitat blaugrana, com els fons documentals d’Antoni Muntañola (secretari de la junta directiva
barcelonista entre 1978 i 1989), Agustí Montal Costa (president del club entre 1969
i 1977) i Josep Lluís Vilaseca (directiu del 1969 al 1978), a més de diverses donacions d’altres socis, especialment després de la crida a l’aportació de documents
per a la pròxima exposició sobre els 50 anys del Camp Nou.
A banda d’aquestes novetats, el Centre de Documentació va continuar la seva
tasca d’assessorament a tots aquells interessats a aprofundir en la història del
Barça. Les xifres, prou significatives, indiquen que durant aquesta temporada el
Centre va atendre unes 3.500 consultes de tota mena, fetes per diversos departaments del club i per socis, simpatitzants i estudiosos del fenomen Barça. D’altra
banda, el Centre va ser una eina de suport fonamental pels mitjans de comunicació del club que utilitzen regularment les fonts d’informació que custodia el Centre.
Per últim, paga la pena assenyalar la implicació del Centre a l’edició del catàleg de
l’exposició Joan Gamper, l’home, el club, el país, publicat el mes d’agost.
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ALIANÇA UNICEF

Introducció
A partir de l'any 2004, la Fundació FC Barcelona inicia una
nova etapa, marcada per un canvi total d'orientació, i es converteix en la identitat social de la institució blaugrana.
A l’any 2006 aquesta nova trajectòria es veu reflectida d’una
forma més evident amb l’adhesió del FC Barcelona als Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni de les Nacions Unides i la cessió del 0,7% dels ingressos ordinaris del club a la
Fundació per a la realització de programes socials i solidaris,
amb la cooperació internacional per al desenvolupament com
un dels seus eixos principals.
Amb aquesta nova trajectòria, l’entitat blaugrana es posiciona
com a més que un club també al món, i la seva Fundació, amb
aquests nous reptes, assumeix una dimensió única a nivell global.

Aliança Global amb l’Unicef
El 7 de setembre del 2006 va tenir lloc a Nova York, seu central de les Nacions Unides, la presentació de l’acord entre el FC Barcelona i Unicef. Sota el lema, Barça, més que un club, una nova esperança global per als infants vulnerable, Unicef, la Fundació i
el FC Barcelona col·laboraran al llarg dels pròxims cinc anys per tal d’ajudar a assolir els Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni
i donar suport a la tasca de l’Unicef.
Amb aquesta aliança el club donarà suport a la tasca de l’Unicef mitjançant una contribució econòmica anual de la seva Fundació
d’un milió cinc-cents mil euros. Unicef destinarà cada aportació anual a donar suport als programes i projectes acordats en els plans
d’activitats. Aquests s’aplicaran a programes i projectes que beneficiïn els infants més vulnerables, principalment a l’Àfrica, l’Àsia
i l’Amèrica Central i del Sud, centrant-se especialment en els infants afectats pel VIH/SIDA, orfes per la sida i altres infants en situació d’explotació i abús, i en risc d’exclusió social.
Per la seva part, el club lluirà el logo d’Unicef a la samarreta del primer equip de futbol al llarg dels pròxims cinc anys. Els jugadors
barcelonistes van estrenar el símbol d’Unicef a les seves samarretes coincidint amb l’inici de la seva participació a l’edició d’enguany de la Lliga de Campions. Va ser el 12 de setembre al Camp Nou en el partit contra el Levski de Sofia.
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Discurs de Joan Laporta davant de la Reunió Mundial
dels Comitès Executius de l’Unicef
És per a la delegació del FC Barcelona i per a mi mateix un gran honor ser aquí amb vosaltres davant dels representats del Comitè
Executiu de l'Unicef de tot el món.
Fa trenta-cinc anys, el 24 d’octubre del 1971, aquí mateix, a la seu de les Nacions Unides, el violoncel·lista Pau Casals va dir: “Jo sóc
català." I va explicar que Catalunya, en aquells temps, era una província d’Espanya. Però que “Catalunya ha estat la nació més gran
del món”. Perquè Catalunya va tenir el primer Parlament, molt abans que Anglaterra. Pau Casals també va explicar que Catalunya sempre ha treballat per la pau, la pau que és l’ideal que mou les Nacions Unides i els seus distints organismes, com l’Unicef.
D’ençà del 1971, la situació a Espanya ha canviat molt. Catalunya és ara una Comunitat autònoma dins l’Estat espanyol i ha recuperat les seves institucions d’autogovern. Per a una gran majoria de catalans, Catalunya continua sent la seva nació.
Em permetran que m’adreci a tots vostès dient-los que jo també sóc català i que el FC Barcelona que tinc l’honor de presidir és la
institució esportiva més representativa de Catalunya.
Pau Casals va ser un català universal. La seva música és universal. Amb el seu violoncel, Casals va dur l’esperança al cor de molta
gent. L’esperança d’arribar a viure en un món millor, més just.
El FC Barcelona és també universal. El futbol és l’esport més universal que existeix. El FC Barcelona no només és un club de futbol. De fet, és més que un club, és un club amb ànima, que es preocupa de dur a les persones aquella mateixa esperança d’un
món millor i més just que Pau Casals tan bé va saber expressar amb el seu violoncel.
I el futbol, com la música, és una eina poderosa que també pot portar felicitat a molts nens del món. Per aquesta raó i pels valors
de civisme, solidaritat i democràcia que el Barça projecta, ens hem compromès amb l'Unicef. Contribuirem a programes globals
de l'Unicef pel benefici dels nens que pateixen, i dels nens que viuen en situacions d’abús i explotació.
A partir de dimarts que ve, el nostre primer equip de futbol, per primera vegada en els seus prop de 107 anys d’història, lluirà un
emblema a la seva samarreta, el logotip de l’Unicef, i ho oferim als nens que són el nostre present, però sobretot són el nostre futur.
Estem molt orgullosos amb l’acord que hem signat amb l'Unicef i agraïts per l’oportunitat que aquest iniciativa global suposarà en
benefici de la infància. Junts podem fer molt per millorar la vida de tots els nens i nenes del món.
Senyores i senyors, en nom de la família del FC Barcelona, gràcies a tots.
7 de setembre del 2006
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MISSIÓ I PROJECTES

Missió de la Fundació
La missió de la Fundació és promoure un model social emblemàtic a través
del desenvolupament d’accions solidàries, culturals i formatives pròpies que
permetin la consolidació del compromís social del Barça com a més que un
club a Catalunya, Espanya i el món, posicionant-nos en una dimensió única
a nivell global.

Principals Projectes de la Fundació FCB
SOCIAL/SOLIDARI
Programa “XICS”: la Xarxa Internacional de Centres Solidaris ofereix als nens/es en situació de vulnerabilitat una assistència integral en educació, nutrició, salut i suport psicosocial, utilitzant l’esport com a eina i eix vertebrador del programa. En la temporada
2006/07 es van iniciar projectes a Brasil, Camerun, Marroc i Senegal.
Aliança Global amb l’UNICEF: els primers beneficiaris d’aquesta
aliança són els nens afectats pel virus de la sida a Swazilàndia, país de
l'Àfrica Austral situat entre Sudàfrica i Moçambic. També la primera donació es destina a programes de lluita contra aquesta pandèmia que
inclouran: prevenció de transmissió del virus de la mare als nadons,
tractaments de pediatria, prevenció i protecció dels adolescents així
com el suport i l’atenció a nens orfes que han perdut als seus pares
com a conseqüència de la malaltia.
Jornades d’Esport Solidari: mitjançant aquests cursos adreçats tant a formadors com a nens i nenes, la Fundació promou l’esport i els seus valors,
així com la ciutadania, la igualtat de gènere i el fet de portar una vida saludable. Durant la temporada es van celebrar edicions al Marroc i al Senegal.

136

FUNDACIOID:MEMOFCB0607

15/08/2007

18:38

Página 137

MEMÒRIA 06-07

PROJECTES FUNDACIÓ

FORMACIÓ I ASSITÈNCIA
Programa “Esport i Ciutadania”: mitjançant una eina tan pròpia com és l’esport, la Fundació FC Barcelona es posa com a repte
contribuir al desenvolupament d’una comunitat més compromesa, cívica i tolerant. El projecte Juga-la arribarà als nens i nenes –que
suposen el nostre futur- allà on acostumen a desenvolupar una bona part de les seves habilitats socials: l’escola, els clubs esportius
i els centres de lleure. Un programa global que, a més dels valors, afegeix dos altres atributs essencials: el comportament i l’actitud.
Programa “Temps Afegit”: destinat a millorar la motivació i la formació d’alumnes que presenten més dificultats d’aprenentatge
en l’escolarització mitjançant la cessió d’una aula de La Masia a Unitats d’Escolarització Compartida.
Suport integral de la Masia: els esportistes residents de la Masia reben una formació integral: seguiment acadèmic personalitzat, reforç escolar, estudis nutricionals i seguiment del seu desenvolupament psicosocial.
Conveni amb l’Agrupació Barça Veterans: a fi de garantir el suport organitzatiu i econòmic a l’agrupació dels exjugadors blaugrana.

PROGRAMA CULTURAL
Premi Internacional Manuel Vázquez Montalbán: sota dues categories de periodisme esportiu i periodisme cultural i polític recorda la
figura i l’obra del periodista que va fer del rigor, l’ètica, el compromís social i l’autocrítica, una constant en el seu exercici professional.
Premi Contes del Barça: fomenta la cultura i el sentiment del nostre club premiant obres narratives amb temàtica lliure que, directa o indirectament, versin sobre el Barça.
Lletres al Camp!: activitat de promoció i difusió de la literatura catalana mitjançant la selecció d’onze títols distingits per la crítica
en els gèneres de la novel·la, el conte i la poesia.

Patronat
CÀRREC

NOM I COGNOMS

CÀRREC

NOM I COGNOMS

President
Vicepresident 1r
Vicepresident 2n
Vicepresident 3r
Vicepresident 4t
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal

Joan Laporta i Estruch
Alfons Godall i Martínez
Albert Vicens i Rahola
Fèlix Millet i Tusell
Ramon Alfonseda
Josep M. Àlvarez Suàrez
Josep Amat i Montcunill
Carles Barnils i Vila
Joan Boix i Sans
Jacint Borràs i Manuel
Arcadi Calzada i Salavedra
Xavier Cambra i Vergés
Raimon Carrasco i Azemar
Josep Carreras
Joan Gaspart i Solves

Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Secretari

Ricard Huguet i Reverter
Jaume Llauradó i Gràcia
Agustí Montal i Costa
Evarist Murtra
Albert Perrín i Calvet
Miquel Roca i Junyent
Joan Rosell i Lastortras
Antoni Rovira i Monjo
Juan A. San Epifanio
Antoni Tàpies i Puig
Iñaki Urdangarin Liebaert
Josep Lluís Vilaseca i Requena
Clàudia Vives-Fierro
Rafael Yuste Bel
Raimon Bergós
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LA MASIA

Formació humana i esportiva
Durant la temporada 2006/07 la Masia va acollir un total de 56 nois d’entre 12 i 18 anys que formaven part dels equips inferiors
de futbol, bàsquet, handbol i hoquei patins. A la Masia es va treballar per ajudar els joves en la seva formació esportiva, acadèmica i humana. Aquesta tasca educativa es va compartir un any més amb les famílies dels residents, ja que els educadors de la
Masia consideren que l’entorn familiar és clau per al desenvolupament i creixement personal dels joves. Per tant, la comunicació
entre família, Masia i entrenadors va ser constant per seguir l’evolució dels jugadors.
Les activitats que es van organitzar durant la temporada 2006/07 van ser molt variades, però sempre amb un caràcter educatiu.
Es va fer la II Trobada de Pares a la instal·lació blaugrana, on se’ls va explicar la filosofia de treball de la Masia i la importància del
suport dels pares en el procés d’iniciació esportiva. A més d’aquesta trobada, se’n van fer dues amb joves. La primera d’aquestes va ser la que es va fer amb els residents de l’Escolania de Montserrat. Van visitar les instal·lacions del club i van compartir experiències amb els residents de la Masia, els quals uns dies després van visitar-los a Montserrat. La segona trobada va consistir
en un intercanvi amb nens refugiats provinents d’Uganda, que va mostrar la importància que té per a ells l’esport com a vàlvula
d’escapament.
La Masia també va ser l’escenari de l’emissió en directe d’una edició del programa Força esports de Catalunya Ràdio, i el mes d’abril l’exjugador del FC Barcelona Julio Alberto, va oferir una xerrada als joves residents sobre els aspectes clau que condicionen la
vida d’un esportista d’elit. Els caps de setmana també van tenir un paper destacat, ja que sota la tutela de dos monitors, els residents que es quedaven a la Masia van poder gaudir de diferents activitats. Entre elles, cursos de formació vial, visionat de pel·lícules, tallers de cuina, tallers d’efectes especials, rutes turístiques per conèixer la ciutat i assistència a exposicions de caire esportiu.
La temporada va acabar amb una excursió lúdica al parc d’atraccions de Port Aventura.
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Residents de la Masia
EQUIP

JUGADORS

FUTBOL
Aleví B

Zacharie Lione Enguene Anana

Aleví A

Alain Richard Ebwellle

Infantil B Olivier Moussima
Hendrio Araujo
Miguel Ángel Ruiz Mata
Vivaldi Leonid Bakoyock

EQUIP

Barça B

Alberto Botia

BÀSQUET
Infantil A Armand Ella
Simon Emmanuel Ateba
Pau Farrés
Fils Paul Tina Tina
David Juncà
Ernesto Cornejo
Bacary Mendes
Yannick Adamou
Gael Junior Etock
Cadet B

Ivan Balliu
Manuel Reina
Cristian Ibáñez
Carlos Castarnardo
Gerard Gabaldón
Javier Espinosa
Pablo Navas
Gustavo Ledes

FUTBOL

BÀSQUET

HOQUEI PATINS

Catalunya
Andalusia
Camerun
País Valencià
Castella-la Manxa
Aragó
Múrcia
Brasil
Senegal
Astúries
Cantàbria
La Rioja
Castella i Lleó
Rep. Dominicana
Georgia

14
10
9
1
3

1
1

1

TOTAL

43

JUGADORS

Juvenil A Raul Baena
Cristian Vergara
Robert Franch
Carles Coto
Xavi Marqués
Dani Toribio
Borja García

Infantil B Oriol Paulí
Infantil A Justo Pelayo
Diego Pérez
Nicolás Darrigo
Cadet B

Ángel Aparicio
Michel Acosta

Cadet A

Jorge Cano
Alberto Fernández

Júnior

Edu Martínez
Alejandro Hernández
Konstantine Tomarazde
Michel Diouf

1
2
1
1
1

2
2
1
1

1
1
1
1
12

1

HOQUEI PATINS
Cadet A

Oriol Romeo
José Carlos Terron
Daniel Pacheco

Júnior

Lluís Ferrer

Juvenil B José Luís Gómez
David Alvárez
M. Ángel Martínez
Fernando Arriero
Diego Gómez
David González
Einard Torrents
Andreu Ramos
Jorge Yepes
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Resum de l’activitat 2006/07 i objectius 2007/08
El model econòmic del club ha demostrat ser sòlid i sostenible, capaç de respondre tant a la consecució (2005/06) com a la no
consecució de títols (2006/07).
-

Les despeses s'adapten als ingressos obtinguts i a les circumstàncies esportives

Els ingressos del FCBarcelona creixen de forma significativa per quart any consecutiu i assoleixen els 290 milions d’euros.
-

31 milions més que la temporada passada i 167 milions més que fa 4 anys

El club continua donant un benefici d'explotació significatiu (19,5 milions), el més alt dels últims anys.
Les despeses extraordinàries inclouen 2,0 milions (0,7% dels ingressos d’explotació) que el club aporta a la Fundació per
complir amb els compromisos d'aportacions a l’Unicef.
El patrimoni del club s’ha enfortit, tot invertint 72,2 milions d’euros (65,4 milions nets en jugadors i 6,8 milions en instal·lacions
esportives i altres actius).
El club té fons propis positius per primer cop en 4 anys.
El club ha reduït el deute bancari en 28,7 milions (de 68,5 a 39,8 milions) i ha millorat totes les ràtios d’endeutament.
L’informe dels auditors ha estat realitzat amb opinió neta i, per tant, sense cap excepció.
El club consolida un model econòmic sòlid i sostenible
El club presenta un pressupost d’ingressos de 315 milions d’euros, el més alt de la història de l’entitat i entre els primers del món.
El Barça preveu també generar de nou beneficis d’explotació (15 milions d’euros) continuant amb el model d’autofinançament
del creixement, ja consolidat.
Durant la temporada 2007/08 el club retornarà 26 milions del seu deute bancari i el rebaixarà de 39 a 13 milions.
El club continuarà aportant el 0,7% dels seus ingressos a la Fundació.
El club invertirà 10,6 milions d’euros en millores i manteniment de l’Estadi i la resta d'instal·lacions esportives, en sistemes
d’informació i en altres actius.
El model de gestió implantat durant els últims quatre anys i els contractes signats garanteixen la viabilitat
econòmica i la competitivitat esportiva del club
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Els resultats
El FCBarcelona continua amb el creixement dels seus ingressos, que han passat de 259,1 milions d’euros a la temporada
2005/06 a un volum d’ingressos de 290,1 milions d’euros en aquesta temporada, amb un creixement del 12% respecte a la
temporada anterior. Els ingressos d’explotació han crescut un 135% en els quatre anys de mandat de l’actual Junta Directiva.
L'increment en ingressos en aquesta temporada ha estat liderat per una major activitat en gires i partits amistosos, la millor
comercialització del Museu i les llotges de l'Estadi, l'augment de nous socis i l'entrada de nous patrocinadors.

INGRESSOS D’EXPLOTACIÓ
€ Milions

+31,0
+51,2
2,0

+38,7
0,7

+45,8
0,7

1,8

Els socis

123,4
10,9

L’estadi

37,3

Mitjans

42,6
25,3
7,3
02/03

80,3

207,9
13,4

5,5

74,8
13,1

61,7
11,2

50,5

94,2

13,2

24,6

Màrqueting
Altres

169,2
12,7

9,0
(2,8)

259,1
14,1

290,1
16,1

12,5

106,7

13,1
13,9

81,1

13,3

47,6

67,2

34,3
4,5
03/04

(0,4)

4,1
04/05

19,9

67,5

18,3

4,4

8,5

(7,3)

05/06

85,8
1,2
06/07

El control sobre les despeses d'explotació ha permès mantenir un nivell raonable de despeses durant la temporada, que han
presentat només els increments naturals associats al creixement de les operacions del club i a les despeses de manteniment
a ple rendiment de la Ciutat Esportiva de Sant Joan Despí. Els costos d'explotació han presentat una variació de 28,3 milions
d'euros han passat de 242,3 milions d'euros en la temporada 2005/06 a uns costos d'explotació de 270,6 milions
al tancament de la temporada 2006/07.
L'increment més significatiu es va produir com a conseqüència de la major amortització dels jugadors del primer equip de futbol
incorporats en aquesta temporada (Gudjohnsen, Zambrotta i Thuram). En relació a les despeses generals, l'increment respecte
a la temporada 2005/06 es deu principalment a les despeses associades a les activitats del canal Barça TV, el manteniment de
la Ciutat Esportiva de Sant Joan Despí i la major amortització d'actius materials per a les millores de les llotges de l'Estadi.
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DESPESES D’EXPLOTACIÓ
€ Milions

+28,3
270,6

+52,8
242,3

-33,2

+27,0
148,3

195,7

189,5
4,2

144,1

162,5

Salaris
esportius

109,3

95,6
(24,1)

48,5

10,4

85,2
19,7
0,6

Salaris no
esportius

12,9

4,5

19,1

(7,7)

28,1

38,3

7,0

45,3

5,2

0,5

14,6
(0,1)

1,8

Amortitzacions
jugadors

40,3

(11,8)

28,5

Despeses
d’explotació
Altres
amortitzacions

29,1

0,2

29,3

9,0

4,1

0,7

4,8

0,4

02/03

40,4

14,7

03/04

7,3

35,8

04/05

5,7
05/06

12,3

8,8

2,4

54,1
8,1
06/07

RESUM DE RESULTATS
€ Milions

INGRESSOS D’EXPLOTACIÓ

290,1

DESPESES D’EXPLOTACIÓ

270,6

EBITDA (Benefici abans d’impostos, interessos i amortitzacions)

+67,9

RESULTAT D’EXPLOTACIÓ

+19,5

INGRESSOS / DESPESES FINANCERES

-6,2

RESULTAT ORDINARI
INGRESSOS / DESPESES EXTRAORDINÀRIES

+13,3
-4,5

RESULTAT ABANS D’IMPOSTOS
IMPOSTOS

RESULTAT NET

+8,8
-2,0

+6,8

L’EBITDA és l’indicador dels recursos generats per l’activitat pròpia del club

Les despeses financeres netes durant la temporada 2006/07 s'han reduït significativament en passar de 7,2 milions en la
temporada 2005/06 a 6,2 milions d'euros en la temporada 2006/07.
El resultat extraordinari net d'aquesta temporada és de 4,5 milions d'euros de despeses enfront dels 4,7 milions d'euros de
despeses extraordinàries de la temporada 2005/06. L'origen del resultat negatiu d'aquesta temporada es deu principalment als
costos associats al traspàs de jugadors i a les provisions per a riscos. Les despeses extraordinàries d’aquesta temporada
inclouen, a més, 2,03 milions d’euros per l’aportació que fa el club a la Fundació, que corresponen al 0,7% dels seus ingressos
de d’explotació.
El benefici abans d’impostos del club és de 8,9 milions d’euros i després d’ impostos de 6,8 milions d’euros.
Els resultats obtinguts en aquesta temporada permeten al club continuar amb el seu pla de negoci i generar els fluxos de
caixa necessaris per finançar tant les inversions esportives i socials com la devolució del deute
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Balanç
EL BALANÇ

ELS FONS PROPIS

€ Milions

El club té fons propis positius per primer cop en 4 anys
2,7
397,3

2003/04

397,3

2004/05

2005/06
2006/07
-4,1

Actiu
circulant

100,1

Deutors a
llarg líquids

2,1

Imp. financer
i despeses a
distribuir

Passiu
circulant

187,9

51,1

Plantilla de
jugadors

122,9

Bestretes
i ingressos
a distribuir

62,1

-37

74,3

Immobilitzat
material

121,1

Exigible
llarg

70,3
2,7

ACTIU

-73,8

PASSIU

El club ha reduït el seu deute bancari en 28,7 milions (de 68,5 a 39,8 milions) i ha millorat totes les ràtios d’endeutament.
Endeutament total en 218 (170 si excloem Henry, Touré i Abidal, jugadors que corresponen a la temporada 2007/08 però
inclosos en el tancament 2006/07 per haver estat adquirits abans del 30 de juny).
El deute net ajustat comparable ha passat de 193,6 a 170,1 milions.
El patrimoni del club s’ha enfortit, tot invertint 72,2 milions d’euros (65,4 milions nets en jugadors i 6,8 milions en instal·lacions
esportives i altres actius).
CÀLCUL DEL DEUTE NET AJUSTAT (1)

EVOLUCIÓ DE DEUTE BANCARI
€ Milions

€ Milions

92,5

30/06/07
Exigible a curt i llarg termini

30/06/06

258,3

55%

251,2

+ Bestretes (incloent els 20M de TV)

+

62,1 +

- Actiu circulant

- 100,2

-

99,5

- Deutors a llarg

-

-

5,3

2,1

92,2

44%
68,5

59,2

39,8

Deute net que apareix al balanç

218,1

205,6
26%

- Jugadors següent temporada

Deute net ajustat

Percentatge sobre ingressos

-

48,0

-

12,0

170,1

193,6

59%

75%

14%

2003/04

2004/05

Deute bancari

2005/06

2005/06

Deute bancari / Ingressos

(1) L’ajust es fa per reflectir el deute net sense l’impacte dels fitxatges que han estat comptabilizats en l’exercici, però que
corresponen a la següent temporada i que apareixen al balanç per haver estat realitzats abans del 30 de juny.
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Les propostes per a la temporada vinent
Un creixement dels ingressos per arribar fins als 315 milions d’euros.
Les despeses no superaran els 300 milions, per generar un benefici d’explotació de 15 milions d’euros i un benefici abans
d’impostos de 15 milions.
Durant la temporada 2007/08 el club retornarà 26 milions del seu deute bancari, amb la qual cosa el rebaixarà de 39 a 13 milions.
El club invertirà 6,6 milions d’euros en millores i manteniment de l’Estadi i la resta d'instal·lacions esportives, 2,4 milions
d’euros en sistemes d’informació i 1,6 milions d’euros en altres actius.

PRESSUPOSTOS INGRESSOS

PRESSUPOSTOS DESPESES

€ Milions

€ Milions

+29,4
+24,9
+37,7

290,1

+51,2

17,2

16,1

242,3

-33,2

86,4

14,1

+27,0
170,5

+38,7

80,3

195,7

189,5

207,9
13,4
169,2

123,4

Els socis

10,9

L’estadi

37,3

61,7
114,1

Salaris
esportius

144,1

109,3

42,6

Màrqueting

25,3

95,6

106,7

50,5

85,2

19,7

94,2

Salaris no
esportius

81,1

12,9

14,6

19,1

35,8

28,1

14,7

67,2

Mitjans

85,8

96,6

Amortitzacions
jugadors

40,3

28,5

Despeses
d’explotació
Altres
amortitzacions

29,1

29,3

67,5
47,6

34,3

7,3

4,5

4,1

8,5

1,2

0,7

02/03

03/04

04/05

05/06

06/07

07/08 P

38,3

54,1

56,6

4,8

5,2

5,7

8,1

7,4

03/04

04/05

05/06

06/07

07/08 P

INGRESSOS D’EXPLOTACIÓ

315

DESPESES D’EXPLOTACIÓ

300

RESULTAT D’EXPLOTACIÓ
RESULTAT NET ABANS D’IMPOSTOS

45,3

44,5

4,1

€ Milions

RESULTATS FINANCERS I EXTRAORDINARIS

40,4

21,0

02/03

RESUM DEL PRESSUPOST

146

148,3

74,8
162,5

12,7

Altres

270,6

+52,8

259,1

+45,8

300,0

315,0

+40,9

+15
0

+15
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Evolució comparativa dels resultats d’explotació en els últims 8 anys
El club consolida un model de gestió econòmic sòlid i sostenible que permet lluitar pels màxims resultats esportius i donar beneficis.

EVOLUCIÓ RESULTATS D’EXPLOTACIÓ
€ Milions
Ingressos d’explotació

00/01

01/02

Resultats d’explotació

02/03

03/04

04/05

05/06

06/07

07/08
(Ppost.)
315

290
259
208
169
139

123

110

18

7

-38

17

19

15

-45
-72

Evolució de la massa salarial esportiva
En les últimes temporades el club ha reduït el cost salarial dels esportistes. Del 88% de la temporada 2002/03 s’ha passat a
una franja entre el 46% i el 56%, que se situa en línia amb l’indicador òptim acceptat a la indústria. Per a la temporada 2006/07
aquest indicador va ser del 51%.
L’economia del club permet pagar una plantilla de futbol de primer nivell mundial.
EVOLUCIÓ DE LA MASSA SALARIAL ESPORTIVA
€ Milions
350

100%
315,0

88%
290,1

300
259,1
250

70%

Indicador màxim de seguretat(1)

55%

Indicador òptim(1)

207,9
200

56%

54%
51%

50% 169,2
46%
150
123,4

Cost dels salaris futbol + seccions
Ingressos totals del club

100

Massa salarial esportiva
(futbol + seccions)
sobre els ingressos
50
109.3

85.2

95.6

144.1

148.3

170.5

2002/03

2003/04

2004/05

2005/06

2006/07

2007/08 E

(1)Indicadors de Deloitte d'eficiència
en la gestió dels costos d’esportistes

0%

0
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Pressupost temporada 2007/08
(milers d’euros)
TOTAL
2007/08

FUTBOL
1r EQUIP

FUTBOL
BASE

141.971

114.868

513

Abonats i socis

50.397

32.276

3

Retransmissions

102.924

98.032

0

INGRESSOS
Competicions

Altres ingressos
Total ingressos d'explotació

19.710

1.238

0

315.002

246.413

516

4.818

883

649

177.411

125.873

5.834

51.935

42.031

95

DESPESES
Aprovisionaments
Personal
Amortització d'immobilitzat
Altres despeses
Total despeses d'explotació

Resultat de l'explotació

Ingressos i despeses financeres i extraordinaris nets

Total resultat de l'exercici abans impostos

Impost societats

Total resultat de l'exercici després impostos

65.870

29.094

6.435

300.035

197.880

13.014

14.967

48.533

(12.498)

(2)

4.316

1.142

14.966

52.849

(11.356)

3.741

0

0

11.224

52.849

(11.356)

Notes:
Futbol base inclou Barça B + les categories inferiors + futbol femení.
Bàsquet inclou primer equip + base.
Handbol i hoquei patins inclouen primer equip i base.
Altres seccions són atletisme + beisbol + futbol sala+ hoquei gel + hoquei herba + patinatge + rugbi + voleibol + bàsquet en cadira de rodes.
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BÀSQUET

2.994

HANDBOL

HOQUEI
PATINS

ALTRES SECCIONS
ESPORTIVES

EXPLOTACIÓ
I NO ESPORTIUS

794

291

1.706

20.804

896

1

0

0

17.222

0

0

0

0

4.892

566

0

0

630

17.276

4.456

795

291

2.336

60.194

380

193

140

1.156

1.418

16.732

4.559

1.631

4.791

17.991

2.124

139

5

261

7.281

6.862

1.460

564

1.607

19.848

26.098

6.350

2.340

7.815

46.538

(21.642)

(5.555)

(2.049)

(5.479)

13.656

2.208

119

0

(39)

(7.749)

(19.434)

(5.436)

(2.049)

(5.517)

5.908

0

0

0

0

3.741

(19.434)

(5.436)

(2.049)

(5.517)

2.166
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Balanços de situació al 30 de juny de 2007 i 2006
(milers d’euros)
ACTIU

30/06/07

30/06/06

IMMOBILITZAT:
Immobilitzacions immaterials esportives (Nota 5)
Altres immobilitzacions immaterials (Nota 6)
Immobilitzat material (Nota 7)
Immobilitzat financer (Nota 8)
Total immobilitzat

122.873
1.905
121.141
31.843
277.762

91.992
2.283
123.574
37.223
255.072

DESPESES A DISTRIBUIR
EN DIVERSOS EXERCICIS (Nota 9)

ACTIU CIRCULANT:
Existències
Deutors (Nota 10)
Inversions financeres temporals
Tresoreria
Ajustos per periodificació
Total actiu circulant
TOTAL ACTIU

19.489

164
96.804
2.691
426
100.085
397.336

17.743

164
79.559
10.000
9.355
376
99.454
372.269

PASSIU

30/06/07

30/06/06

(4.113)
6.821

(48.903)
11.809
32.981

2.708

(4.113)

INGRESSOS A DISTRIBUIR EN
DIVERSOS EXERCICIS (Nota 12):
Subvencions de capital
Cessió de drets i d’ingressos futurs
Altres ingressos a distribuir en diversos exercicis
Total ingressos a distribuir en diversos exercicis

5.793
48.050
8.213
62.056

6.544
44.696
7.967
59.207

PROVISIONS PER A RISCOS DESPESES (Nota 13)

74.310

65.987

CREDITORS A LLARG TERMINI:
Deutes amb entitats de crèdit (Nota 15)
Altres creditors (Nota 14)
Total creditors a llarg termini

13.766
56.569
70.335

36.909
38.685
75.594

CREDITORS A CURT TERMINI:
Deutes amb entitats de crèdit (Nota 15)
Altres creditors (Nota 16)
Altres deutes no comercials (Nota 17)
Ajustos per periodificació
Total creditors a curt termini
TOTAL PASSIU

26.144
48.190
112.322
1.271
187.927
397.336

31.929
29.701
113.720
244
175.594
372.269

FONS PROPIS (Nota 11):
Fons social
Reserves de revalorització
Benefici de l’exercici
Total fons propis

Les Notes 1 a 27 descrites en la Memòria formen part integrant del balanç de situació al 30 de juny de 2007.
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Comptes de pèrdues i guanys corresponents als exercicis anuals acabats el 30 de juny de 2007 i 2006
(milers d’euros)
DEURE

DESPESES:
Consums de material esportiu
Altres aprovisionaments
Personal i jugadors (Nota 20 c))
Amortització de drets d’adquisició de jugadors
(Nota 5)
Amortització d’altre immobilitzat immaterial
(Nota 6)
Amortització d’immobilitzat material (Nota 7)
Variacions de les provisions de l’activitat i
pèrdues de crèdits incobrables
Altres despeses d’explotació (Nota 20 d))
Beneficis d’explotació
Despeses financeres
Diferències negatives de canvi

Beneficis de les activitats ordinàries
Pèrdues i despeses extraordinàries (Nota 20 e))
Benefici abans d’impostos
Impost Sobre Societats (Nota 18)
Benefici net de l'exercici

EXERCICI
2006/07

EXERCICI
2005/06

2.601
1.841
154.389

2.714
1.517
151.984

40.361

28.128

1.132
6.965

1.101
4.591

765
62.584
270.638
19.465
6.604
212
6.816

(670)
52.940
242.305
16.785
7.516
629
8.145

13.257
12.913

9.598
12.592

8.775
1.954
6.821

4.849
(28.132)
32.981

HAVER

INGRESSOS:
Import net de la xifra de negocis (Nota 20 a))
Altres ingressos d’explotació (Nota 20 b))

EXERCICI
2006/07

EXERCICI
2005/06

273.191
16.912
290.103

235.871
23.219
259.090

Resultats financers negatius

491
117
608
6.208

391
567
958
7.187

Beneficis i ingressos extraordinaris (Nota 20 e))
Resultats extraordinaris negatius

8.431
4.482

7.843
4.749

Ingressos financers
Diferències positives de canvi

Les Notes 1 a 27 descrites en la Memòria formen part integrant del compte de pèrdues i guanys al 30 de juny de 2007.
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Futbol Club Barcelona

Memòria de
l’exercici acabat el
30 de juny de 2007

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 de 1899.
Els objectius del Club són, entre d’altres, fomentar el futbol principalment i l’esport en general, concórrer a les competicions
i promoure manifestacions físicoesportives dirigides als seus socis i, si s’escau, al públic en general.
2. Bases de Presentació dels Comptes Anuals
a) Principis Generals
Els comptes anuals adjunts, que han estat formulats per la Junta Directiva del Club, han estat obtinguts dels registres
comptables del Club i es presenten d’acord amb el Pla General de Comptabilitat adaptat a les Societats Anònimes
Esportives, de manera que mostrin la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i dels resultats del Club.
Els comptes anuals corresponents a l’exercici 2006/07 seran sotmesos a l’aprovació de l’Assemblea General i s’estima que
seran aprovats sense cap modificació. Els comptes anuals de l’exercici 2005/06 foren aprovats el 23 de setembre de 2006.
b) Entitat en funcionament
El balanç de situació a 30 de juny de 2007 adjunt mostra un fons de maniobra negatiu per import de 87.842 milers d’euros.
Tal com s’indica en la nota 15, en exercicis anteriors el Club va signar un contracte sindicat de finançament per tal de
reestructurar el seu deute. Addicionalment a data 30 de juny de 2007 resta pendent de disposar un import de 12.000 milers
d’euros corresponent a una pòlissa de crèdit signada amb una entitat financera.
L’actual Junta Directiva va presentar davant les entitats financeres amb les que va signar el contracte sindicat de finançament
un pla de negoci destinat a la consecució del reequilibri patrimonial i financer en 4 anys. A 30 de juny de 2007 el fons de
maniobra, els fons propis i el resultat d’explotació de l’exercici que es mostren en els estats financers adjunts compleixen
raonablement amb els termes previstos en l’esmentat pla de negoci.
Tal i com es va plantejar des d’un inici l’actual Junta Directiva, durant aquests exercicis s’han assolit els objectius d’incrementar
els ingressos recurrents i d’optimitzar la despesa corrent pels imports previstos en el pla de negoci. Durant el passat
exercici el Club va formalitzar un contracte referent a la cessió dels seus drets de retransmissions televisives que suposaran
un increment significatiu dels ingressos a partir del 30 de juny de 2008.
Amb data 26 de juliol de 2007 la Junta Directiva ha aprovat el pressupost per l’exercici finalitzat el 30 de juny de 2008, que preveu
obtenir un benefici d’explotació de 15 milions d’euros. Així mateix, el pressupost preveu obtenir uns recursos aproximats de
tresoreria de 66,9 milions d’euros. Aquests recursos de tresoreria, juntament amb les línies de finançament disponibles, generaran
uns recursos totals disponibles per import de 78,90 milions d'euros, que permetran cobrir les necessitats financeres del proper exercici.
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3. Distribució del Resultat
La proposta de distribució del benefici de l’exercici 2006/07 que la Junta Directiva del Club presentarà a l’aprovació de
l’Assemblea General preveu distribuir la totalitat del benefici de l’exercici a incrementar el Fons Social.
4. Normes de Valoració
Les principals normes de valoració utilitzades pel Club en l’elaboració dels comptes anuals han estat les següents:
a) Immobilitzacions immaterials esportives
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 immaterial i s’amortitzen linealment en el decurs de la durada del contracte amb el
jugador, sense considerar cap valor residual. Les despeses necessàries per a la renovació dels contractes només s’activen
quan en suposen una millora (perllongament de la durada del contracte, increment de la clàusula de rescissió, etc.)
i s’amortitzen d’acord amb la durada del nou contracte.
No s’activa cap cost de formació dels jugadors del futbol base i d’altres seccions ni cap cost de formació de jugadors
adquirits a altres clubs.
En el cas d’adquisició d’opció preferencial de jugadors, els costos s’amortitzaran en el moment de l’adquisició definitiva de
forma lineal en funció de la durada del contracte amb el Club. En cas contrari es traspassaria la totalitat de l’import contra
resultats al final del període de l’exercici.
En cas de rescissió anticipada de contractes, el cost pendent s’amortitza en la seva totalitat i, conjuntament amb els
ingressos corresponents, es reflecteix com a resultat extraordinari en el moment en què es concedeix la baixa federativa.
En cas de cessió de jugadors, el Club registra en el compte de pèrdues i guanys el cost de la cessió.
b) Altres immobilitzacions immaterials
L’immobilitzat immaterial no esportiu es valora al seu preu d’adquisició i es presenta net de la corresponent amortització
acumulada, corresponent als següents conceptes:
- Els altres costos immaterials corresponen a l’activació dels costos necessaris pel llançament de projectes puntuals
i específics, es registren pel seu cost d’adquisició, i s’amortitzen linealment un període màxim de entre 3 i 4 anys.
- La propietat industrial correspon principalment a marques, noms i dissenys comercials i es reflecteix al seu cost
d’adquisició, i s’amortitzen linealment en un període de deu anys.
- Les aplicacions informàtiques adquirides figuren pels costos incorreguts i s’amortitzen linealment durant el període de cinc
anys o, si és menor, durant el període en què està prevista la seva utilització. Les despeses de manteniment de les
aplicacions informàtiques es carreguen al compte de pèrdues i guanys de l’exercici en el qual s’incorren.
- Els drets derivats dels contractes d’arrendament financer es comptabilitzen com a immobilitzat immaterial pel valor al
comptat del bé, i es reflecteix en el passiu el deute total per les quotes més l’import de l’opció de compra. La diferència
entre ambdós imports, que representa les despeses financeres de l’operació, es comptabilitza com a despesa a distribuir
entre diversos exercicis i s’imputa als resultats de cada exercici d’acord a un criteri financer. L’amortització dels drets
sobre béns en règim d’arrendament financer s’efectua seguint idèntics criteris que amb els elements de l’immobilitzat material.
c) Immobilitzacions materials
El Club té registrat el seu immobilitzat material al cost d’adquisició, actualitzat fins al 1996 d’acord amb el que permet per la
legislació vigent. 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 peritacions corresponents.
Els costos d’ampliació, modernització o millores que representen un increment de la capacitat o eficiència, o un allargament
de la vida útil dels béns, es capitalitzen com a major cost dels corresponents béns.
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Les despeses de conservació i manteniment es carreguen al compte de pèrdues i guanys de l’exercici en el qual s’incorren.
L’amortització es calcula seguint el mètode lineal en funció de les vides útils estimades que es mostren seguidament:

ANYS DE VIDA ÚTIL ESTIMADA

Estadis, pavellons i altres construccions
Maquinària, instal·lacions i utillatge
Elements de transport
Mobiliari i estris
Equips per al processament d’informació

25,0 a 50,0
3,3 a 10,0
5,0
12,5
5,0

d) Immobilitzacions financeres i inversions financeres temporals
Les inversions en valors negociables, tant si es tracta de valors de renda fixa com variable i si són a curt o llarg termini, es
reflecteixen al seu cost d’adquisició, o al seu valor de mercat si fos inferior. Pel que fa a valors negociables admesos a
cotització en un mercat secundari organitzat, es considera valor de mercat l’inferior de la cotització mitjana del darrer
trImestre i la cotització de la data del balanç.
Els dipòsits i fiances a llarg termini inclosos a les immobilitzacions financeres no meriten interès i es mostren pel seu valor nominal.
Els crèdits a llarg termini corresponen a comptes a cobrar a llarg termini registrats pel seu valor nominal que són
actualitzats financerament considerant un tipus d’interès de mercat i registrant-se dins l’epígraf “Ingressos a distribuir en
diversos exercicis” del balanç de situació adjunt, el descompte d’interessos implícits d’aquesta actualització.
e) Existències
Les existències, que comprenen principalment material esportiu per a ús propi, es valoren a cost d’adquisició considerant
aquest com a preu mitjà ponderat.
El Club realitza dotacions a la provisió per la depreciació de les existències pel cost de les quals excedeix del seu valor de
mercat o quan existeixen dubtes sobre la seva recuperabilitat.
f)

Impost sobre Societats
La despesa per Impost sobre Societats de l’exercici es calcula en funció del resultat econòmic abans d’impostos,
considerant les diferències permanents amb el resultat fiscal, entès aquest com la base imposable de l’esmentat impost,
i minorat per les bonificacions i deduccions a la quota, excloses les retencions i els pagaments a compte.
L’efecte fiscal corresponent a les diferències temporals que puguin existir es reconeixen, en els comptes d’impostos
anticipats o diferits del balanç de situació, segons sigui d’aplicació.
L’any anterior el Club va decidir activar els crèdits fiscals d’exercis anteriors atès que estimen que amb la tendència de
resultats positius dels darrers exercicis, així com amb les projeccions de resultats dels propers anys, es podran recuperar els
esmentats crèdits fiscals en els terminis legals establerts.
Els crèdits impositius per la reducció de l’impost a pagar en el futur com a conseqüència de pèrdues fiscals es presenten en
el compte “Crèdit per pèrdues a compensar” dels l’epígrafs “Immobilitzat Financer” i “Administracions Públiques” de l’actiu
del balanç de situació adjunt quan s’estima que la seva compensació futura és altament probable.

g) Transaccions en moneda estrangera
La conversió en euros dels crèdits i dèbits expressats en moneda estrangera de països no pertanyents a la Unió Monetària
Europea es realitza aplicant el tipus de canvi vigent en el moment d’efectuar la corresponent operació, que es valora al
tancament de l’exercici d’acord al tipus de canvi vigent o al tipus de canvi assegurat.
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Les diferències de canvi que es produeixen com a conseqüència de la valoració al tancament de l’exercici d’inversions
financeres temporals, dels crèdits i/o dels deutes en moneda estrangera de països no pertanyents a la Unió Monetària
Europea, es classifiquen en funció del seu venciment i de la moneda. Les diferències netes positives es recullen en el passiu
del balanç com a "Ingressos a distribuir en diversos exercicis", i s’imputen a resultats en l’exercici en què es produeixen els
corresponents venciments. Les diferències de canvi negatives s’imputen a resultats.
h) Classificació de deutes entre curt i llarg termini
El Club classifica els seus deutes en funció dels venciments previstos al tancament de l’exercici, considerant a curt termini
aquells imports amb venciment anterior als dotze mesos i, com a deutes a llarg termini, aquells altres amb venciment
posterior a l’esmentat termini.
i)

Indemnitzacions per acomiadament i per fi de contracte
Llevat del cas de causa justificada, les entitats es troben obligades a indemnitzar els seus empleats quan són cessats en els
seus serveis. Davant l’absència de qualsevol necessitat previsible de finalització anormal del treball i atès que no reben
indemnitzacions aquells empleats que es jubilen o cessen voluntàriament del servei, els pagaments per indemnitzacions,
quan apareixen, es carreguen a despeses en el moment en què es pren i es comunica la decisió de l’acomiadament.
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.

j)

Subvencions de capital
Les subvencions de capital no reintegrables es registren per l’import originàriament concedit i s’imputen a resultats seguint
el mètode lineal, durant un període de temps equivalent a la vida útil estimada dels elements de l’immobilitzat material
obtinguts o finançats amb les esmentades subvencions.

k) Altres ingressos a distribuir en diversos exercicis
Els imports rebuts pendents de reconeixement com a ingressos al compte de pèrdues i guanys, en relació principalment a
contractes televisius i de patrocini i a quotes de socis, es registren pel nominal rebut als capítols “Cessió de drets i
d’ingressos futurs” i “Altres ingressos a distribuir en diversos exercicis”, independentment 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).
l)

Compromisos per pensions o similars
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 4,90%.
Els compromisos per pensions per al personal en actiu s’emmarquen dins d’un Pla de pensions d’aportacions definides al
Fons de Pensions Bansabadell 8. Les aportacions realitzades al Fons de Pensions durant l’exercici 2006/07 han estat de 485
milers d’euros. Aquestes aportacions es registren al compte de pèrdues i guanys dins el capítol de “Despeses de personal
i jugadors” (vegeu nota 20 c)).
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m) Provisió per riscos i despeses
La política del Club respecte a les provisions per riscos i despeses és comptabilitzar l’import estimat per fer front a
responsabilitats probables o certes, nascudes d’eventuals riscos de les operacions corrents del Club. La seva dotació
s’efectua basant-se en la millor estimació possible en funció de la informació de que es disposi.
n) Ingressos i despeses
Els ingressos i despeses s’imputen en funció del corrent real de béns i serveis que representen, i amb independència del
moment en què es produeix el corrent monetari o financer que se’n deriva. No obstant això, seguint el criteri de prudència,
el Club únicament comptabilitza els beneficis efectivament realitzats a la data de tancament de l’exercici.
o) Medi ambient
Les despeses derivades de les actuacions ordinàries del Club encaminades a la protecció i millora del medi ambient es
comptabilitzen com a despesa en l’exercici en el qual s’incorren. Els béns incorporats al patrimoni del Club que tinguin com
a finalitat la minimització de l’impacte mediambiental i la protecció i millora del medi ambient es comptabilitzen en el
corresponent epígraf de l’immobilitzat material i s’amortitzen d’acord amb els mateixos criteris.
p) Contractes de cobertura de tipus d’interès
El Club utilitza aquests contractes en operacions de cobertura dels seus passius bancaris per tal de reduir significativament
el risc de tipus d’interès variable existent en el préstec sindicat (vegeu nota 15). La imputació al compte de pèrdues i guanys
dels beneficis o pèrdues que es posin de manifest al llarg de la vida dels esmentats derivats financers es realitza amb el
mateix criteri d’imputació temporal que el utilitzat amb els resultats produïts per la operació coberta.
5. Immobilitzacions immaterials esportives - Drets d’Adquisició de Jugadors
Els saldos i moviment durant l’exercici anual finalitzat a 30 de juny de 2007 en aquest capítol són els següents:

(milers d’euros)

Cost:
Futbol
Bàsquet
Handbol
Hoquei
Amortització acumulada:
Futbol
Bàsquet
Handbol
Hoquei
Valor net comptable

Saldos al
30-06-06

Altes

Baixes

Saldos al
30-06-07

171.026
4.264
1.327
39
176.656

69.818
2.322
27
281
72.448

(42.745)
(150)
(163)
(24)
(43.082)

198.099
6.436
1.191
296
206.022

(82.247)
(1.622)
(779)
(16)
(84.664)
91.992

(38.613)
(1.508)
(178)
(62)
(40.361)
32.087

41.552
150
154
20
41.876
(1.206)

(79.308)
(2.980)
(803)
(58)
(83.149)
122.873
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Els drets d’adquisició de jugadors integrants de la plantilla professional a 30 de juny de 2007 es consideraran com a despeses
en les properes temporades segons la següent estimació:
Temporada
(milers d’euros)

2007-2008
2008-2009
2009-2010
2010-2011 i següents

Import
42.446
35.230
32.160
12.335
122.171

La diferència respecte al valor net comptable a 30 de juny del 2007 correspon, bàsicament, a diverses opcions mantingudes
pel Club sobre els drets de determinats jugadors.
Amb posterioritat al tancament de l’exercici el Club ha formalitzat un contracte per l’adquisició dels drets federatius de Gabriel
Milito per import de 17 milions d’euros. Tantmateix, amb posterioritat al tancament de l’exercici el Club ha formalitzat un
contracte per el traspàs dels drets federatius de Ludovic Giuly, el qual ha suposat un benefici de 3,2 milions d´euros.
La durada mitjana, així com la mitjana dels anys transcorreguts dels contractes de la plantilla professional de futbol, els drets
federatius dels quals s’han adquirit mitjançant contraprestació econòmica, és:
Nombre de jugadors a 30 de juny de 2007
Durada mitjana dels contractes
Anys de contractes transcorreguts (mitjana)

23
4
3

A 30 de juny de 2007 existeixen actius totalment amortitzats per import de 7.874 milers d’euros.
6. Altres Immobilitzacions immaterials
Els saldos i moviment durant l’exercici anual finalitzat a 30 de juny de 2007 en aquest capítol són els següents:

(milers d’euros)

Cost:
Altres costos immaterials
Propietat industrial
Drets sobre béns en règim
d’arrendament financer
Aplicacions informàtiques
Immobilitzat en curs
Amortització acumulada:
Altres costos immaterials
Propietat industrial
Drets sobre béns en règim
d’arrendament financer
Aplicacions informàtiques
Valor net comptable

Saldos al
30-06-06

Traspassos

Saldos al
30-06-07

Altes

Baixes

2.487
449

-

-

-

2.487
449

1.000
1.999
226
6.161

229
578
807

(549)
(549)

92
(92)
-

1.000
1.771
712
6.419

(1.743)
(349)

(744)
(60)

-

-

(2.487)
(409)

(342)
(1.444)
(3.878)
2.283

(100)
(228)
(1.132)
(325)

496
496
(53)

-

(442)
(1.176)
(4.514)
1.905

A 30 de juny de 2007 existeixen elements totalment amortitzats per import de 3.540 milers d’euros.
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a) Drets sobre béns en règim d’arrendament financer
En l’epígraf d’Immobilitzacions immaterials s’inclou, en el compte de Drets sobre béns en règim d’arrendament financer, els
béns contractats en règim de leasing. El detall és el següent:

Mobiliari (rètols publicitaris)

Duració
del contracte

Cost
amb opció
de compra

Valor
de l’opció
de compra

Quotes
satisfetes
a 30-06-07

Quotes
pendents
a 30-06-07

5 anys

1.000

18

911

144

7. Immobilitzacions materials
Els moviments produïts durant l’exercici finalitzat a 30 de juny de 2007 en els diferents capítols de les immobilitzacions
materials es mostren a continuació:

(milers d’euros)

Cost:
Estadis i pavellons
Altres terrenys i construccions
Instal·lacions tècniques i maquinària
Altres instal·lacions, mobiliari i material
Altre immobilitzat
Immobilitzat en curs
Amortització:
Estadis i pavellons
Altres terrenys i construccions
Instal·lacions tècniques i maquinària
Altres instal·lacions, mobiliari i material
Altre immobilitzat
Valor net comptable

Saldos al
30-06-06

Altes

Baixes

128.310
26.996
8.442
2.207
3.964
844
170.763

4.837
46
1.144
373
255
193
6.848

(2.301)
(112)
(20)
(10)
(2.443)

135
(135)
-

130.980
27.042
9.474
2.581
4.199
892
175.168

(31.385)
(5.916)
(6.550)
(1.501)
(1.837)
(47.189)
123.574

(5.203)
(627)
(703)
(202)
(230)
(6.965)
(117)

12
103
12
127
(2.316)

-

(36.576)
(6.543)
(7.150)
(1.703)
(2.055)
(54.027)
121.141

Traspassos

Saldos al
30-06-07

Dins el projecte d’adaptació dels recintes i instal·lacions esportives a les mesures de seguretat establertes en el Reglament de
Prevenció de la Violència, el Club, en temporades anteriors, obtingué de la Liga Nacional de Fútbol Profesional el lliurament a
títol gratuït d’elements d’immobilitzat material per import d’ 11.081 milers d’euros. Aquests elements que s’inclouen en
l’apartat d’ “Estadis i pavellons", es mostren comptablement pel valor que resulta de les certificacions d’obres emeses per la
Lliga amb contrapartida en el capítol de subvencions en capital (vegeu nota 12 a)).
Durant l’exercici 1996/97, el Club va acollir-se a l’actualització de balanços regulada en el Reial Decret-Llei 7/1996, de 7 de juny,
incrementant el valor de cost de l’immobilitzat material en un import de 12.303 milers d’euros, calculat en base a la taula de
coeficients d’actualització publicats en el Reial Decret 2607/1996, de 20 de desembre, i sense aplicar cap reducció als
coeficients ni al valor d’actualització, pel fet de complir amb el coeficient de finançament establert pels esmentats Decrets.
A 30 de juny de 2007, existeix immobilitzat material d’11.939 milers d’euros, totalment amortitzat i que encara està en ús.
El Club té contractades pòlisses d’assegurances per a cobrir els principals riscos que puguin afectar als elements de
l’immobilitzat material.
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a) Estadis i pavellons
Les addicions de l’exercici corresponen, bàsicament, a la remodelació de graderies, vestuaris i diverses sales de l'estadi.
b)

Can Rigalt
El Club és propietari de 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, l’adquisició dels quals es va produir a títol de compravenda el 4 de juliol de 1997. Les finques estan adscrites a la “Modificació del PGM Sector de Can Rigalt Àmbit Municipal al
nord de l’Avinguda Collblanch al barri Pubilla Casas”. En 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 el 30% del total de metres quadrats edificables de que disposa el Club entre les quatre finques. El contracte
estableix que la finca s’entregarà totalment urbanitzada, per la qual cosa el Club haurà d’assumir totes les despeses
d’urbanització derivades del procediment urbanístic. El preu total de venda definitiu i de caràcter fix, va ser de 35.352 milers
d’euros, dels que a 30 de juny de 2007, ja s’han cobrat 28.281 milers d’euros. El balanç de situació adjunt recull 7.071
milers d’euros registrats en el epígraf “Immobilitzat Financer” (veure nota 8).
El contracte de compravenda estableix la possibilitat que s’hagués de fer alguna compensació que comportés l’entrega
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 Collblanch al barri Pubilla Casas”. A data actual l’esmentat projecte, es troba en fase d’aprovació del Pla de
Millora Urbana (PEMU) aprovat per l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, es troba pendent d’aprovació per part de la
Generalitat de Catalunya, estimant la Junta Directiva que serà aprovat sense modificacions significatives i que en
conseqüència no es derivaran impactes patrimonials significatius. A 30 de juny de 2007 el cost del terreny romanent
propietat del Futbol Club Barcelona ascendeix a 975 milers d’euros.

8. Immobilitzacions financeres
El detall i moviment d’aquest capítol durant l’exercici finalitzat a 30 de juny de 2007 és el següent:
(milers d’euros)

Dipòsits i fiances constituïts a llarg termini
Inversions financeres permanents en capital
Crèdits a entitats esportives
Altres crèdits
Crèdits per pèrdues a compensar (nota 18)
Provisió per a depreciació d’inversions
financeres permanents
Valor net comptable

Saldos al
30-06-06

Altes

Baixes

Traspassos

Saldos al
30-06-07

364
332
5.451
7.071
24.036
37.254

14
20
587
621

(286)
(40)
(326)

(3.310)
(2.365)
(5.675)

92
312
2.141
7.071
22.258
31.874

(31)
37.223

621

(326)

(5.675)

(31)
31.843

Les inversions financeres permanents en capital corresponen, principalment, a la participació que té el Club en l’ACB
(Asociación de Clubes de Baloncesto) i en l’ASOBAL (Asociación de Clubes de Balonmano), obligatòries per a poder participar
a les competicions; a la participació en la societat Euroleague Commercial Assets per import de 40 milers d´euros i una
inversió de 100 milers d´euros pels drets de participació en la Divisió d’Honor de la Lliga de Futbol Sala.
L’import de l’epígraf “Crèdits per pèrdues a compensar” corresponen a l’activació dels crèdits fiscals generats en exercicis
anteriors i en aquest exercici (veure nota 18).

Els traspassos del compte “Crèdits a entitats esportives” corresponen, bàsicament, a comptes a cobrar a curt termini per els
drets federatius de Riquelme, Luis García i Sergio Garcia al Villarreal C.F. S.A.D, The Liverpool F.C. i Real Zaragoza, S.A.D.,
respectivament, per un import de 1.750, 1.000 i 384 milers d’euros, respectivament, instrumentats en pagarés (vegeu nota 10).
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Adicionalment, el compte “Altres crèdits” correspon al compte a cobrar a llarg termini per la venda de terreny de Can Rigalt
(vegeu nota 7 b)).
El venciment d’aquests comptes a cobrar a llarg termini per les temporades vinents es el següent:

Temporada
(milers d’euros)

2008/2009
2010/2011 i següents (Can Rigalt)

Import
2.141
7.071
9.212

9. Despeses a distribuir en diversos exercicis
A 30 de juny de 2007, aquest epígraf del balanç de situació inclou, principalment, imports pagats i no meritats a jugadors,
comissions d’agència per la recerca de patrocinadors pagades i no meritades, els interessos no meritats del contracte
d’arrendament financer (vegeu nota 6 a)), les comissions derivades de la formalització del contracte de finançament sindicat
(vegeu nota 15), els interessos no meritats corresponents a la pòlissa d’assegurança contractada per a l’exteriorització dels
compromisos per pensions del personal jubilat, que es periodifiquen d’acord amb el període del contracte i els interessos
diferits dels deutes a llarg termini amb entitats esportives per l’adquisició dels drets federatius dels jugadors (vegeu nota 14).
La consideració com a despesa d’aquests imports s’efectuarà les temporades vinents segons l’estimació següent:
Temporada
(milers d’euros)

2007/2008
2008/2009
2009/2010
2010/2011 i següents

Import
6.526
6.245
4.635
2.083
19.489

10. Deutors
El resum d’aquest capítol a 30 de juny de 2007 i 2006 és el següent:
(milers d’euros)

Entitats esportives, deutors
Contractes d’exclusiva
Comptes a cobrar per retransmissions
televisives i programes esportius
Comptes a cobrar per venda de terrenys
de Can Rigalt
Altres
Administracions públiques ( vegeu nota 18)
Provisions per a insolvències

30-06-07

30-06-06

5.473
11.480

9.310
8.400

60.046

32.426

18.135
3.578
(1.908)
96.804

14.141
12.001
4.424
(1.143)
79.559
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A 30 de juny de 2007, la composició del capítol "Entitats esportives, deutors" és la següent:
Import

(milers d’euros)

Comptes a cobrar a la Liga Nacional de Fútbol Profesional
Comptes a cobrar d’entitats esportives pel traspàs o cessió de jugadors i d’altres:
- R. Betis Balompié (Óscar López)
- The Liverpool FC (Luis García)
- Vila-real C.F. S.A.D (Riquelme)
- R. Saragossa S.A.D (Sergio García)
- R. K. Zagreb (Igor Vori)
- Altres

581
625
1.000
1.750
384
125
1.008
5.473

11. Fons propis
El moviment produït durant l’exercici finalitzat a 30 de juny de 2007 és el següent:

(milers d’euros)

Saldos al 30 de juny de 2006
Distribució reserves de revalorització
Distribució del benefici de l’exercici 2005/06
Benefici de l’exercici 2006/07
Saldos al 30 de juny de 2007

Fons social

Reserves de
revalorització

Resultat de
l’exercici

Total

(48.903)
11.809
32.981
(4.113)

11.809
(11.809)
-

32.981
(32.981)
6.821
6.821

(4.113)
6.821
2.708

a) 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 haguessin obtingut des de l’exercici 1985/86 un saldo patrimonial net positiu poden mantenir l’actual
estructura jurídica, condició que es compleix en el cas del Futbol Club Barcelona. En aquest cas, l’esmentada Llei preveu que
s’haurà de presentar per la Junta Directiva un aval del 15% del pressupost de despeses del Club.
En aplicació de la normativa establerta en desenvolupament de la Llei de l'Esport, Reial Decret 1251/1999, de 16 de juliol,
la Junta Directiva pot procedir a compensació d'avals i no està obligada a la presentació de l’esmentat aval atès que els
resultats econòmics positius acumulats durant la seva gestió per valor de 78 milions d’euros superen l’import mínim exigit
equivalent al 15% del pressupost de les despeses de l’exercici 2007/08.
b) Reserva de Revalorització Reial Decret-Llei 7/1996, de 7 de juny (Actualització 1996)
Acollint-se al permès per la legislació mercantil, el Club va actualitzar el valor dels elements de l’immobilitzat material al 30
de juny de 1996 per import de 12.303 milers d’euros (vegeu nota 7). D´acord a la normativa vigent, durant el present
exercici el Club ha procedit a la distribució de la reserva de revalorització com més valor del fons social pel seu valor total
que ascendia a 11.809 milers d´euros.
12. Ingressos a distribuir en diversos exercicis
Aquest epígraf dels balanços de situació a 30 de juny de 2007 i 2006 presenta la composició següent:
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30-06-07

30-06-06

Imputació a ingressos

(milers d’euros)

Temporades
posteriors a
2007/08

Total

562
20
582

4.241
970
5.211

4.803
990
5.793

731
23
754

4.803
987
5.790

5.534
1.010
6.544

6.972
5.719

20.000
-

6.972
20.000
5.719

6.972
911

6.972
20.000
5.719

13.944
20.000
6.630

15.009
27.700

350
20.350

15.359
48.050

3.596
11.479

526
33.217

4.122
44.696

8.062
105
8.167
36.449

46
46
25.607

8.062
151
8.213
62.056

7.418
398
7.816
20.049

151
151
39.158

7.418
549
7.967
59.207

Temporada
2007/08

Subvencions de capital:
D’entitats esportives
Altres subvencions de capital
Cessió de drets i ingressos futurs:
Contractes d’exclusiva de
retransmissions televisives
Prima de contracte televisiu
Bestretes de contractes de patrocini
Altres ingressos diferits per cessió
de drets futurs
Altres ingressos a distribuir
en diversos exercicis:
Quotes de socis i aficionats
Interessos diferits
Total

Imputació a ingressos
Temporada
2006/07

Temporades
posteriors a
2006/07

Total

La imputació com a ingrés dels imports amb venciment a llarg termini a 30 de juny de 2007, sense considerar l’import
corresponent a la prima de contracte televisiu, s’efectuarà les temporades vinents segons l’estimació següent:
Temporada
(milers d’euros)

2008/2009
200/2010
2010/2011 i següents

Import
803
758
4.046
5.607

a) Subvencions de capital
Les subvencions de capital inclouen principalment el lliurament a títol gratuït d’elements de l’immobilitzat material de la Liga
Nacional de Fútbol Profesional (vegeu nota 7), que el Club reconeix com a ingrés a mesura que amortitza els esmentats béns.
El detall de les subvencions de capital és el següent:
(milers d’euros)

Imports originals:
Generalitat de Catalunya
Sanitas
Liga Nacional de Fútbol Profesional (Nota 7)
La Caixa
Donacions d’obres d’art
Altres
Imports traspassats a resultats:
En exercicis anteriors
En el període 2006/07 (Nota 20 e))
Saldo a 30 de juny de 2007

Import
301
826
11.081
346
598
11
13.163
(6.619)
(751)
5.793
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b) Cessió de drets i ingressos futurs
En aquest epígraf s’inclou bàsicament:
- Els imports cobrats pendents d’imputació a ingressos dels contractes amb Telefónica Media, S.A. pels drets televisius de
partits a partir de la temporada 2003/04 (vegeu nota 19).
- L’import rebut de 20 milions d’euros en concepte de prima de contracte o prima de firma que MEDIAPRO va fer efectiu al
Club per la cessió dels drets audiovisuals i radiofònics de competicions nacionals a partir de la temporada 2008/09.
Segons s’explica més detalladament en la nota 19, aquesta prima de contracte té el caràcter d’entrega a fons perdut i no
hi ha cap cost ni contraprestació específicament vinculada a aquesta prima. Aquest import s'amortitzarà durant la vida del
contracte al qual fa referència.
- Bestretes cobrades en virtut del contracte de patrocini exclusiu i subministrament de material esportiu dels diferents equips
i seccions del Club (vegeu nota 19).
- L’import de 6 milions d´euros facturat durant el present exercici, que correspon a la temporada 2007/08 en virtut de la
modificació del contracte de patrocini exclusiu i subministrament de material esportiu signat pel Club durant la present
temporada (vegeu nota 19).
- Els imports facturats anticipadament relacionats amb les gires d'estiu que el Club realitzarà per diversos països durant
els mesos de juliol i agost de 2007.
c) Altres ingressos a distribuir en diversos exercicis
Correspon, principalment, a la part diferida de les quotes de socis emeses a l’inici de l’any natural.
13. Provisions per a riscos i despeses
A 30 de juny de 2007 i 2006, aquest epígraf presenta la composició següent:
(milers d’euros)

Provisions per a responsabilitats
Provisions per a obligacions amb el personal

30-06-07

30-06-06

74.305
5
74.310

65.977
10
65.987

a) Provisions per a responsabilitats
El saldo d’aquest capítol del balanç de situació a 30 de juny de 2007 inclou, bàsicament, els següents conceptes:
- L’import de les actes d’inspecció incoades per les autoritats fiscals corresponents als anys 1990, 1991, 1992 i primer
semestre de 1993 per un import total de 24.078 milers d’euros (que inclou els interessos meritats fins a la data actual)
segons s’explica a la nota 18 d’aquesta memòria.
- L’import de les actes d’inspecció incoades per les autoritats fiscals corresponents al període març 1996 fins l’any 1999 per
un import total de 33.460 milers d’euros (que inclou els interessos meritats fins a la data actual) segons s’explica en la nota
18 d’aquesta memòria.
- L’estimació del cost d’urbanització exterior i d’altres costos dels terrenys de Can Rigalt venuts la temporada 2004/05,
els quals són a càrrec del Club, per un import de 5.806 milers d’euros segons s’explica a la nota 7 b) d’aquesta memòria.
- Durant el present exercici el Futbol Club Barcelona ha rebut 22.702 milers d’euros per la seva participació en la UEFA
Champions League, dels quals 12.702 milers d’euros han estat lliurats a Sogecable, S.A.- en virtut del contracte subscrit
el 12 de juny de 1999, en el qual s’estableix que el Futbol Club Barcelona cedeix al cessionari dels drets els ingressos
corresponents als drets d’explotació d’imatge televisiva i audiovisual de les competicions internacionals (veure nota 19).
La resta de l’import rebut de la UEFA ,10.000 milers d’euros, corresponen als ingressos liquidats per la UEFA al Club per la
seva participació, i pels resultats obtinguts a la competició, que el Club s’ha registrat com a ingrés.
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Amb data 30 d'abril de 2007 Sogecable, S.A. ha interposat una demanda contra el Futbol Club Barcelona en relació al contracte de
cessió dels drets de retransmissió dels partits de caràcter internacional del primer equip del Futbol Club Barcelona (veure nota 19). La
reclamació de Sogecable, S.A., que és d’un import de 52 milions d’euros (sense IVA), es deu fonamentalment a la diferent
interpretació que aquesta societat i el Futbol Club Barcelona realitzen sobre el citat contracte de cessió de drets.
L’esmentada societat interpreta que el Futbol Club Barcelona li ha de satisfer tots els ingressos, sense excepció, que el
Futbol Club Barcelona rep per tots els conceptes de UEFA per la participació del Club a la competició UEFA-Champions
League. Per contra, el Futbol Club Barcelona interpreta que ha de satisfer a Sogecable, S.A. únicament i exclusiva els
imports percebuts de UEFA que remuneren el valor dels drets audiovisuals que el Futbol Club Barcelona cedeix a
l’organitzador de la competició, però no els altres imports percebuts de UEFA que no remuneren o retribueixen la cessió
dels drets audiovisuals. A més, atès que els actius que el Futbol Club Barcelona cedeix a UEFA com a organitzador de la
competició UEFA-Champions League inclouen actius diferents als drets audiovisuals, tals com drets de publicitat estàtica,
drets de patrocini, publicitat o hospitalitat, entre d’altres, la interpretació que el Futbol Club Barcelona realitza del contracte
de cessió de drets de retransmissió televisiva signat amb Sogecable, S.A. ve igualment fonamentada en què no formen part
de l’objecte d’aquest contracte els ingressos que el Futbol Club Barcelona rep de la UEFA per altres conceptes que no
siguin els drets d’imatge televisiva i audiovisual. D'acord amb aquesta interpretació, el Club ha procedit al pagament de
24.652 milers d'euros, que es corresponen amb la totalitat dels ingressos percebuts pel Futbol Club Barcelona de la UEFA
per raó de la cessió dels drets d'explotació d'imatge televisiva i audiovisual.
A la vista del text del contracte, la Junta Directiva i els seus assessors consideren que la reclamació formulada no
prosperarà en la via judicial iniciada. No obstant això, i seguint un criteri de prudència, la Junta Directiva ha provisionat una
part del risc derivat de la demanda.
El moviment d’aquest capítol durant l’exercici finalitzat el 30 de juny de 2007 ha estat el següent:
(milers d’euros)

Saldo al 30 de juny de 2006
Dotacions de l’exercici:
Interessos de demora actes fiscals
Despeses extraordinàries:
Provisió per a riscos (Nota 20 e))
Altres
Utilització de la provisió
Pagament actes fiscals
Altres
Saldo al 30 de juny de 2007

Import
65.987
1.806
6.275
451
(203)
(6)
74.310

14. Creditors a Llarg Termini - Altres Creditors
A 30 de juny de 2007 i 2006 aquest capítol presenta la següent composició:
(milers d’euros)

Indemnitzacions per finalització de contracte
Deutes amb entitats esportives:
Club Atlético Boca Juniors (Riquelme)
Association Sportive de Monaco (Márquez i Giuly)
Paris Sant Germain, F.C. (Ronaldinho)
F.C. Porto (Deco)
Club Atlético River Plate (Maximiliano Gastón)
R.C.D. Mallorca, S.A.D. (Eto´o)
Chelsea FC (Gudjohnsen)
The Arsenal FC PLC (Henry)
Olymplique Lyonnais SASP (Abidal)
AS Monaco FC (Touré)
Impostos diferits a llarg termini (Nota 18)
Altres

30-06-07

30-06-06

609

391

9.000
3.000
24.000
10.000
6.750
53.359
1.236
1.974
56.569

312
3.024
5.000
4.000
1.233
14.000
6.000
33.569
1.854
2.871
38.685
167

142_187_CLUBCAT:MEMOFCB0607

20/08/2007

17:51

Página 168

MEMÒRIA 06-07

ÀREA ECONÒMICA

El venciment futur estimat del saldos de creditors a llarg termini a 30 de juny de 2007 és el següent:
Temporada
(milers d’euros)

2008/2009
2009/2010
2010/2011
2011/2012 i següents

Import
32.722
21.185
2.493
169
56.569

15. Deutes amb entitats de crèdit
El Club té diverses línies de crèdit a 30 de juny de 2007 amb el saldo següent:

Venciment

(milers d’euros)

Préstec sindicat
Pòlisses de crèdit
Deutes per contractes
d’arrendament financer (Nota 7)

2008
2008

Disposat
Llarg termini

Curt termini

Límit

13.766
-

23.000
3.000

15.000

13.766

144
26.144

15.000

Contracte de finançament sindicat
Amb data 28 de gener de 2004, es va formalitzar un contracte de finançament sindicat amb diverses entitats financeres per un
import màxim de 150 milions d’euros instrumentat en dos trams:
-

Tram A de crèdit fins a un límit màxim de 92,5 milions d’euros, sense perjudici que el crèdit podria, en el seu cas, ser
disposat fins a la suma total del finançament atorgat. El Club va disposar del crèdit per import de 92,5 milions d’euros fins
a 31 de desembre de 2004, quan va quedar definitivament fixada aquesta quantia.

-

Tram B, que consisteix en un línia de fiances per garantir avals amb un límit màxim de 113,9 milions d’euros.

En tot cas, l’import conjunt dels avals garantits per la fiança i el saldo disposat del crèdit no podran en cap cas superar el límit
conjunt del finançament (150 milions d’euros).
Amb les garanties atorgades pel Club d’acord amb el que estableix al contracte de finançament, el seu venciment és el 31
de desembre de 2010.
A data 30 de juny de 2007 existeixen avals garantits dins del contracte de finançament sindicat per import de 83.101 milers
d’euros i fora del contracte de finançament per import de 12.553 milers d’euros i 2.000 milers de dòlars.
A 30 de juny de 2007 el Club té contractes d’operacions de cobertura del tipus d’interès (SWAP i Contracte de cobertura de
tipus d’interès) del 75% del contracte de finançament amb venciment 2008 i que han suposat un tipus mitjà d’interès efectiu del 4,513%.
L’import del deute registrat a curt termini correspon a l’amortització fixada segons les condicions establertes en el contracte
del préstec sindicat.
El venciment futur estimat dels saldos disposats amb entitats bancàries a 30 de juny de 2007 és el següent:
Temporada
(milers d’euros)

2008/2009
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16. Altres creditors
El detall d’aquest capítol dels balanços de situació al 30 de juny de 2007 i 2006 és el següent:
(milers d’euros)

Deutes per compres i prestacions de serveis
Deutes amb entitats esportives

30-06-07

30-06-06

48.180
10
48.190

29.697
4
29.701

A 30 de juny de 2007 no existeixen saldos de Creditors Comercials a pagar en divises.
17. Altres deutes no comercials
El detall d’aquest capítol dels balanços de situació al 30 de juny de 2007 i 2006 és el següent:
(milers d’euros)

Administracions públiques, creditors (Nota 18)
Deutes amb entitats esportives:
Association Sportive de Monaco (Márquez, Giuly i Touré)
Atco. de Madrid S.A.D. (Luis García)
Sporting S.A.D. (Quaresma)
F. C. Porto (Deco)
Paris Saint Germain (Ronaldinho)
Club Atlético Boca Juniors (Riquelme)
Chelsea FC (Gudjohnsen)
Real Valladolid C.F., S.A.D.(Mario Alvarez)
Club Atlético River Plate (Maximiliano Gaston)
Real Club Deportivo Mallorca, S.A.D.(Eto’o)
Juventus F.C. S.p.a. (Zambrotta)
Olympique Lyonnais SASP (Abidal)
Altres
Altres deutes:
Creditors per immobilitzat material
Indemnitzacions per acomiadament
i finalització de contracte (Nota 4 i))
Altres
Remuneracions pendents de pagament:
Personal esportiu
Personal no esportiu
Dipòsits i fiances

30-06-07

30-06-06

23.076

30.480

5.374
4.000
5.000
312
3.500
1.233
5.000
9.500
5.805
641
40.365

3.068
465
1.500
5.000
6.000
1.250
3.000
475
1.233
5.000
26.991

306

301

1.630
1.936

1.685
3.528
5.514

44.537
2.402
46.939
6
112.322

49.099
1.330
50.429
306
113.720

Amb dates posteriors a 30 de juny de 2007 es va procedir al pagament de la totalitat del deute pendent relatiu a les
remuneracions pendents de pagament del personal esportiu.
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18. Administracions públiques i situació fiscal
El Club tributa sobre la totalitat de les transaccions econòmiques que realitza d’acord amb la seva naturalesa jurídicocontractual. A 30 de juny de 2007 la composició d’aquest capítol és la següent:
Import

(milers d’euros)

Retencions a compte de l’Impost sobre la Renda
de les Persones Físiques i del Capital Mobiliari
Impost sobre el Valor Afegit
Impostos diferits
Seguretat Social

20.355
1.643
617
461
23.076

Atès que determinades operacions tenen diferent consideració a efectes de la tributació per l’Impost sobre Societats, la base
imposable de l’exercici difereix del resultat comptable. La conciliació del resultat comptable de l’exercici 2006/07 amb la base
imposable de l’Impost sobre Societats és la següent:
Augments

(milers d’euros)

Resultat comptable de l’exercici, abans d’impostos
Diferències permanents:
Multes, sancions, donatius i liberalitats
Pagaments del complement als jubilats
Altres
Base comptable de l’Impost
Diferències temporals:
Originades en exercicis anteriors:
Altres
Reversió d’exercicis anteriors
Compensació bases imposables negatives
Base imposable (resultat fiscal)

Disminucions

Total
8.775

1.062
425

1.499
2.472

(99)
-

1.062
(99)
425
10.163

(175)
(13.959)

1.324
2.472
(13.959)
-

El detall de l’epígraf “Impost sobre Societats” del compte de pèrdues i guanys al 30 de juny de 2007 és el següent:
Import

(milers d’euros)

Impost sobre Societats 2006/2007
Activació deduccions pendents d’aplicar (vegeu nota 8)
Impost sobre Societats

2.541
(587)
1.954

El detall de les bases imposables negatives pendents de compensar amb els seus corresponents venciments a 30 de juny de
2007 és el següent:
Exercici

(milers d’euros)

Venciment

2002/2003
2003/2004

41.010
53.439
94.449

2018
2019

D’acord amb la legislació vigent, les pèrdues fiscals d’un exercici podran compensar-se a efectes impositius amb els beneficis
dels quinze exercicis següents. Tanmateix, l’import final a compensar per les esmentades pèrdues fiscals podria ser modificat
com a conseqüència de la comprovació dels exercicis en què es van produir.
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En l´exercici anterior la Junta Directiva va decidir procedir a l’activació dels crèdits fiscals generats durant exercicis anteriors per
import de 24.036 milers d’euros a llarg termini i 4.125 milers d’euros a curt termini. El moviment produït en l'exercici en relació
a aquests imports ha estat el següent:

Crèdits per pèrdues a compensar
a llarg termini (vegeu nota 8)
Crèdits per pèrdues a compensar
a curt termini (vegeu nota 10)

Milers d´euros
Baixes

Saldo inicial

Altes

Traspassos

Saldo final

24.036

587

-

(2.365)

22.258

4.125

-

(3.490)

2.365

3.000

Les altes en l´epígraf “Crèdits per pèrdues a compensar a llarg termini” corresponen a l´activació de deduccions pendents
d'aplicar generades en l´exercici per import de 587 milers d'euros.
Les baixes en l´epígraf “Crèdits per pèrdues a compensar a curt termini” corresponen a l´aplicació en l'Impost de Societats de
l'exercici de bases imposables i deduccions pendents d'aplicar per import de 13.959 milers d'euros.
D’acord amb les projeccions preparades per la Junta Directiva aquests crèdits fiscals es recuperaran en els terminis legals aplicables.
L’impost diferit registrat a 30 de juny de 2007, resulta de l’augment a la base imposable de caràcter temporal de l’exercici per
aquelles plusvàlues en les vendes d’immobilitzat d’anys anteriors que es reinvertiran en propers exercicis mitjançant
l’adquisició de drets federatius de jugadors. El detall de les diferències temporals a efectes comptables i fiscals i el seu
corresponent efecte impositiu acumulat diferit i anticipat és com segueix:
Impost diferit
Exercici
2001/2002
2003/2004
02/03 a 06/07

Descripció
Diferiment per reinversió
Diferiment ingrés venda jugadors
Altres

Impost anticipat

Import

Efecte
impositiu

Import

Efecte
impositiu

7.416
7.416

1.853
1.853

525
1.733
2.258

131
433
564

(milers d’euros)

Els impostos diferits a llarg termini s’estima que es revertiran durant els propers exercicis de la següent manera:
(milers d’euros)

2008/2009
2009/2010

Import
618
618
1.236

Com a conseqüència de la inspecció per part de les autoritats fiscals dels principals impostos aplicables corresponents als anys
1990, 1991, 1992 i primer semestre de 1993 es van estendre actes de comprovat i conforme respecte de l’Impost sobre
Societats, en considerar que el Club va liquidar correctament per tots els conceptes subjectes a aquest impost. En canvi, es
van estendre actes de disconformitat, fonamentalment sense sanció, respecte a l’IVA i les retencions de l’IRPF, bàsicament
referents al tractament tributari dels drets d’imatge dels esportistes professionals, que després de l’admissió parcial dels recursos
de reposició presentats pel Club, totalitzen 21,1 milions d’euros (3.513 milions de pessetes), incloent interessos de demora fins
a la data de les actes, octubre de 1996. En exercicis anteriors el Club va dotar les provisions comptables relatives a aquest plet
(vegeu nota 13 a)). El 13 de juny de 2002, l’Audiència Nacional va dictar una sentència en la qual es confirma plenament el
criteri sostingut pel Club, segons el qual l’explotació dels drets d’imatge és perfectament separable de la relació laboral amb
els esportistes professionals i que, per tant, és contractable amb terceres persones. Estranyament, però, la sentència no va
anul·lar els actes administratius impugnats, al·legant, contra tota evidència, que el Club no havia aportat els contractes de
cessió del dret d’imatge de cada esportista. El 28 de juny de 2002, el Club va interposar recurs de cassació davant el
Tribunal Supremo. La Junta Directiva i els seus assessors estimen que resulta raonable en Dret, bo i utilitzant els mateixos
fonaments jurídics de la sentència de l’Audiència Nacional, esperar una resolució favorable del recurs interposat.
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A l’abril de 2000 va començar una relació jurídica d’inspecció amb el Club relativa als principals impostos aplicables des de març
de 1996, excepte per l’Impost sobre Societats que comprèn l’exercici 1995/96. Els dies 8 de febrer i 16 de setembre de 2002
es van signar les actes de disconformitat sobre diverses qüestions, en les quals es fa constar de forma expressa que no
s’iniciarà cap procediment sancionador, atès que es considera que el Club ha sostingut sempre interpretacions raonades
i raonables de les normes tributàries. Novament, la Inspecció dels Tributs ha constatat la total correcció de les declaracionsliquidacions de l’Impost sobre Societats del Club en els periodes comprovats, i només ha formulat un interrogant, comú a tots
els clubs d’Espanya, en relació a la fins ara pacífica no tributació dels ingressos provinents del pla de sanejament. Les
discrepàncies fonamentals entre la Hisenda Pública i el Club tornen a centrar-se en el tractament fiscal dels contractes de
cessió dels drets d’imatge dels esportistes professionals: fins a juny de 1997, l’Inspecció considera que ha d’aplicar el mateix
criteri que en els anys 1990-93 i, des de juliol de 1997, creu que ha de qualificar el règim de cotitularitat dels drets d’imatge
establert entre el Club i les diverses societats i la subsegüent contractació conjunta amb Televisió de Catalunya com una
simple mediació de pagament.
Bo i rectificant en diversos aspectes les actes inicials, l’Administració ha dictat actes de liquidació per un import total de 32.678
milers d’ euros, el desglossament del qual es el següent:
(milers d’euros)

Impost Societats
IRPF (retencions)
IVA

Quota

Interessos

384
17.164
7.192
24.740

124
4.961
2.853
7.938

Total
508
22.125
10.045
32.678

La Junta Directiva va considerar prudent formular una provisió en exercicis anteriors, en els termes descrits més endavant,
sense perjudici de continuar en el convenciment, juntament amb els seus assessors, que el desenllaç del plets plantejats
resultarà plenament favorable als interessos del Club. Aquests actes de liquidació es van recórrer davant el Tribunal Econòmic
Administratiu Central, organisme que va acordar l’eficàcia dels actes administratius impugnats subjecta a l’aportació d’una
garantia diferent a l’aval bancari. La provisió enregistrada a 30 de juny de 2007 ascendeix a la quantia de 58,1 milions d’euros,
i la dotació del present exercici a 1,8 milions d’euros.
La major part de les reclamacions econòmicoadministratives van ser desestimades pel TEAC, la qual cosa va comportar la
presentació dels corresponents recursos davant l’Audiència Nacional, acompanyats de la sol·licitud de la continuïtat de la
suspensió de l’eficàcia de l’acte administratiu impugnat amb l’aportació d’idèntica garantia a la ja constituïda a la via administrativa.
Durant el present exercici, l´Audiència Nacional ha dictat diverses sentències, no recurribles, que han estat liquidades pel Club
per valor de 203 milers d´euros (vegeu nota 13). En canvi, el 13 de juliol de 2007 l´Audiència Nacional va dictar dues sentències
decalarant la nul·litat de dos dels actes administratius per valor de 297 milers d´euros.
Adicionalment, el Club va adquirir un compromís, subjecte al compliment d’una sèrie de requisits, pel qual assumirà un deute
tributari de tercers per import de 2,4 milions d’euros en cas d’existir una sentència en ferm de la liquidació efectuada per
l’Agència Tributària. Per garantir aquest compromís, el Club va aportar un aval bancari.
Les provisions que es van dotar, les quals comprenen les quantitats que eventualment podrien recaure sobre el patrimoni del
Club, no consideren els imports de l’IVA que haurien de ser objecte de devolució i, per tant, en aquesta matèria només es
considera el discutible IVA sobre els ingressos percebuts de les travesses, es calcula els interessos suspensius teòricament
meritats i s’incorpora l’import de la garantia abans esmentada atorgada pel Club en benefici de tercer per contingències fiscals
per valor de 2,4 milions d’euros.
D’acord amb la legislació vigent el Club té oberts a inspecció els principals impostos aplicables des de l’any 2003, excepte per
l’Impost sobre Societats que comprèn l’exercici 2002/2003. Com a conseqüència, entre d’altres, de les diferents possibles
interpretacions de la legislació fiscal vigent, a banda de les propostes de liquidació anteriors, podrien sorgir passius
addicionals com a resultat d’una inspecció.
En tot cas, els membres de la Junta Directiva consideren que, en cas de produir-se, la provisió enregistrada és suficient per a
la cobertura dels riscos fiscals.
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19. Acords d’Abast Plurianual
El Club ha atorgat diversos contractes d’exclusiva fins la temporada 2012/2013 que es destinaran bàsicament ha determinades
finalitats de caire esportiu, social i cultural i que s’estima que suposaran uns ingressos futurs per al Club d’aproximadament
958.421 milers d’euros. Els ingressos meritats en l’exercici corresponents a aquests contractes s’inclouen en el capítol
"Import net de la xifra de negoci" del compte de pèrdues i guanys adjunt. Els imports cobrats i no meritats es registren dins la
partida del balanç “Ingressos a distribuir en diversos exercicis” (vegeu nota 12).
El reconeixement com a ingrés d’aquests contractes s’efectuarà les temporades vinents segons l’estimació següent:
(milers d’euros)

2007/2008
2008/2009
2009/2010
2010/2011 i següents

Import
141.390
156.789
158.783
501.459
958.421

La comercialització dels serveis dels quals és titular el Club ha continuat essent progressivament instrumentada, en línia amb
anys anteriors, mitjançant contractes específics de durada plurianual. A continuació es detallen els béns o drets subjectes a
comercialització més significatius i el periode per al qual s’han formalitzat els contractes.
Patrocini de material esportiu
- Acord de 4 de juliol de 1997 amb Nike Europe BV, per a la creació d’una línia de roba per a ser utilitzada pels esportistes
en competicions i entrenaments, així com el patrocini exclusiu de material esportiu (excepte calçat). El contracte té una
durada de deu temporades (des de la 1998/99 fins a la 2007/2008), amb un mínim garantit d’11,5 milions de dòlars
EUA per temporada. El Club va rebre en el moment de la formalització del contracte una bestreta per import de 13,9
milions d’euros, a raó de 911 milers d’euros anuals per les temporades 1998/99 a 2006/2007 i de 5,7 milions d’euros
per la temporada 2007/2008, que es va enregistrar com a “Ingressos a distribuir en diversos exercicis – Cessió de drets
i d’ingressos futurs” (vegeu nota 12) per a la imputació com a ingrés en properes temporades.
- Contracte de 25 d´octubre de 2006 amb Nike Europe 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 contracte
entrarà en vigor l’1 de juliol del 2008 i té una durada inicial de cinc anys, si bé s'estableix una possible pròrroga de cinc
anys addicionals. L'import mínim garantit per temporada ascendeix a 30 milions d'euros, que es veurà reduït en 2,2
milions d'euros per temporada en cas que en la pròxima Assemblea General no s'aprovi l'atorgament d'una opció
recíproca a favor de Nike i el Club per a prorrogar l'acord fins el 30 de juny de 2018.
- Acord de 25 d´octubre de 2006 amb Nike Europe BV, per a l'ampliació dels drets de patrocini atorgats a Nike referits a les
temporades 2006/07 i 2007/08. En virtut d'aquest acord el Club ha percebut 10 milions d'euros en la present temporada
i percebrà 12 milions d'euros en la temporada següent. Seguint el calendari de facturació acordat en aquest contracte, a
30 de juny de 2007 el Club ha facturat el primer import corresponent a la temporada 2007/08 que ha registrat com
"Ingressos a distribuir en diversos exercicis" (vegeu Nota 12).
Retransmissions televisives
- Contracte signat el 12 de juny de 1999 amb Telefónica Media, S.A. (TM) per a la cessió de tots els drets d’explotació
d’imatge televisiva i audiovisual de tots els equips de les seccions esportives en les competicions internacionals entre les
temporades 2003/2004 a 2007/2008, així com el canal temàtic durant les mateixes dates, amb una contraprestació
econòmica fixa per temporada més un component variable en funció de diversos factors, entre ells l’audiència.
Amb data 17 de setembre de 2003 el Club va signar un contracte amb TM per la recuperació de l’explotació del canal
temàtic i de la publicitat estàtica, que passa a ser explotat directament pel Club.
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- Contracte signat el 12 de juny de 1999 amb TM per a la cessió de tots els drets d’explotació d’imatge televisiva
i audiovisual de tots els equips de les seccions esportives en les competicions nacionals entre les temporades 2003/2004
a 2007/2008, així com els drets de publicitat estàtica dels recintes esportius on les seccions disputen els seus partits com
a “Local”. D’acord amb aquest contracte, el Club concedeix una opció de compra a TM sobre els esmentats drets i, al
mateix temps, TM concedeix una opció de venda a favor del Club. Les condicions econòmiques estableixen que el Club
percebrà uns imports fixos mínims per temporada més uns de variables que fluctuen en funció del nombre de partits
amistosos disputats i de l’audiència mitjana.
Televisió de Catalunya, SA va exercitar el dret de retracte que tenia sobre aquest contracte el passat 9 de juliol de 2003.
Aquests dos contractes estableixen, entre d’altres, una clàusules per la qual:
- TM i Televisió de Catalunya, SA es comprometen a no pactar amb cap altre Club espanyol l’adquisició de drets idèntics en
millors condicions. En conseqüència, si pacten millors condicions, s’obliguen a millorar els presents contractes igualant-los
a aquells altres.
Durant els exercicis 1998/99 a 2001/02 el Club va rebre una bestreta de 34,7 milions d’euros, en relació al contracte de
competicions internacionals, principalment, que va enregistrar com a “Ingressos a distribuir en diversos exercicis – Cessió de
drets i d’ingressos futurs” (vegeu nota 12) per a la seva imputació com a ingrés en properes temporades.
Aquest contracte continua vigent en la present i següent temporada, atès que finalment l’acord signat el 8 de juliol de 2006
amb Mediaproducción, S.L. no es va fer efectiu.
- Contracte signat el 5 de maig de 2006 amb Mediaproducción, S.L. per a la cessió dels drets d’explotació d’imatge
televisiva, audiovisual i radiofònica dels equips de les seccions esportives en competicions nacionals i determinats
partits amistosos entre les temporades 2008/2009 a 2012/2013. Les condicions econòmiques estableixen que el Club
percebrà uns imports fixos mínims per temporada més uns de variables que fluctuen en funció del nombre de partits
amistosos disputats i de la categoria de l’equip rival.
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 un import de 20 milions d’euros més el seu IVA corresponent que el Club
va enregistrar com a “Ingressos a distribuir en diversos exercicis” (vegeu nota 12 b)).
Aquest contracte estableix, entre d’altres, la següent clàusula, per la qual:
- Complint unes determinades condicions temporals, el Club pot recuperar els drets objecte dels contractes corresponents a
les temporades 2011/2012 i 2012/2013, si té una oferta en ferm de com a mínim cinc temporades entre el 2011/12 a
2015/16 i que superi en una determinada quantitat pactada amb Mediaproducción, S.L., tret que Mediaproducción, S.L.
iguali l’oferta obtinguda, cas en el qual no es recuperaran els drets, però sí se’n actualizarà el preu en funció de l’oferta rebuda.
Drets de llicència i esponsorització i operacions minoristes
Acord signat el 14 de febrer de 2002 amb Nike Europe BV pel qual el Club atorgà el dret exclusiu de llicència i comercialització
de determinats productes i serveis, així com el dret d’explotació de “la Botiga” durant el període que va des de l’1 de juliol del
2002 fins al 30 de juny del 2008.
Drets comercials, de patrocini i de publicitat
Acord signat durant la present temporada amb Mediaproducción, S.L., per a la cessió de certs drets comercials, de patrocini
i de publicitat relacionats amb el canal Barça TV, amb la web del Club i amb la sala VIP. El contracte estableix un periode de
cessió de drets determinat per a cada concepte i suposarà uns ingressos totals per al Club de 18 milions d'euros fins la
temporada 2009/10. Durant el present exercici el Club ha registrat uns ingressos derivats d'aquest contracte per import de 8.048
milers d'euros.
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20. Ingressos i Despeses
a) Import net de la xifra de negocis
La distribució de l’import net de la xifra de negocis per activitats és com segueix:
(milers d’euros)

Ingressos per competicions:
Futbol:
Competicions nacionals
Competicions internacionals
Gires
Amistosos
Altres
Bàsquet
Handbol
Hoquei
Altres
Ingressos per socis
Ingressos per abonats
Ingressos per retransmissions i drets televisius
Ingressos per comercialització i publicitat (*)

2006/07

2005/06

24.533
3.862
8.789
2.214
746
40.144
877
84
4
20
985
16.064
32.403
106.654
76.941
273.191

18.602
5.953
3.042
2.550
297
30.444
767
74
7
15
863
14.140
31.946
94.149
64.329
235.871

(*) Inclou els ingressos de comercialització per la participació a la Champions League
b) Altres ingressos d’explotació
El detall d’altres ingressos d’explotació és com segueix:
(milers d’euros)

Museu i altres explotacions
Altres

2006/07

2005/06

16.453
459
16.912

15.012
8.207
23.219

c) Despeses de personal i jugadors
El capítol "Personal i jugadors" del compte de pèrdues i guanys presenta la composició següent:
(milers d’euros)

Sous i salaris personal esportiu:
Sous i salaris fixos
Variable
Remuneracions per drets d’imatge
Indemnitzacions
Sous i salaris personal no esportiu
Indemnitzacions personal no esportiu
Seguretat Social a càrrec del Club
Aportacions al fons de pensions extern (Nota 4 l))
Altres despeses socials

2006/07

2005/06

106.728
21.631
217
3.803
15.538
506
5.329
485
151
154.389

81.106
48.227
633
755
15.229
621
4.863
436
114
151.984
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El nombre mitjà de personal del Club en l’exercici 2006/07, distribuït per categories, ha estat el següent:

Direcció
Personal esportiu professional
Personal de serveis administratius
Altres (instal·lacions, serveis mèdic i altres)

Homes

Dones

Total

13
418
126
55
612

1
24
119
27
171

14
442
245
82
783

d) Altres despeses d’explotació
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 8.615 milers d’euros, per l’ exercici 2006/07.
e) Resultats extraordinaris
El resum dels resultats extraordinaris és el següent:
2006/07

(milers d’euros)

Pèrdues i despeses extraordinàries:
Baixes d’altre immobilitzat material (Nota 7)
Provisió per riscos i despeses (Nota 13 a))
Despeses exercicis anteriors
Aportació Col·laboració Fundació Futbol Club Barcelona
Pèrdues procedents de traspassos i baixes de
jugadors i altres
Altres
Beneficis i ingressos extraordinaris:
Beneficis procedents de traspassos i baixes
de jugadors
Baixes d’immobilitzat material (Nota 7)
Subvencions de capital (Nota 12 a))
Altres
Resultats extraordinaris positius nets

53
6.275
2.100
2.031
1.543
911
12.913

7.555
45
751
80
8.431
4.482

21. Drets d’Imatge de Jugadors i Tècnics
El detall de les despeses per drets d’imatge de jugadors i tècnics durant l’exercici 2006/07 és el següent:

(milers d’euros)

Futbol
Bàsquet
Handbol

176

Termini mitjà
dels contractes
3 anys
1 anys
2 anys

2006/07
6.936
1.535
302
8.774
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22. Retribucions de la Junta Directiva
Tal com estableixen els estatuts del Club, els membres de la Junta Directiva no han percebut ni meritat cap tipus de retribució.
23. Honoraris
L’ import dels honoraris pressupostats per l’exercici 2006/07 per Deloitte, S.L. per serveis d’auditoria ha estat de 100.000 euros.
24. Quadres de Finançament
Els quadres de finançament dels exercicis 2006/07 i 2005/06 es mostren en l’Annex I, el qual forma part integrant d’aquesta nota.
25. Balanços de Situació per Seccions Esportives
En la informació complementària del balanç de situació per seccions esportives, el Club ha aplicat els següents criteris de
repartiment entre les diferents seccions:
- Els actius i passius imputables per la seva naturalesa a cada activitat esportiva s’han imputat de forma directa a la secció
corresponent.
- Aquells actius i passius no imputables directament a una activitat esportiva s’han imputat a “Altres activitats del Club”.
Els balanços de situació per seccions esportives corresponents al 30 de juny de 2007 i 2006 es mostren en l’Annex II, el qual
forma part integrant d’aquesta nota.
26. Comptes de Pèrdues i Guanys Analítics per Seccions Esportives
En la informació complementària dels comptes de pèrdues i guanys analítics per seccions esportives, el Club ha aplicat els
següents criteris de repartiment entre les diferents seccions:
- Els ingressos i despeses imputables, per la seva naturalesa, a cada activitat esportiva s’han imputat de forma directa a la
secció corresponent.
Els comptes de pèrdues i guanys analítics per seccions esportives corresponents als exercicis 2006/07 i 2005/06 es mostren
en l’Annex III, el qual forma part integrant d’aquesta nota.
27. Liquidació Pressupostària
A l’Annex IV es mostra el pressupost de la temporada 2006/07 aprovat en l’Assemblea General del 23 de setembre de 2006,
comparada amb la liquidació de l’exercici finalitzat a 30 de juny del 2007. La liquidació mostra la mateixa estructura i està
preparada segons els mateixos criteris que el compte de pèrdues i guanys dels comptes anuals.
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ANNEX I

Quadre de Finançament al 30 de juny de 2007 i 2006
Milers d’Euros
APLICACIONS

Adquisició d’immobilitzatImmobilitzat immaterial:
Immobilitzat immaterial esportiu
Altre immobilitzat immaterial
Immobilitzat material
Immobilitzat financer

Cancel·lació o traspàs a curt termini de
deutes a llarg terminiDe deutes amb entitats de crèdit
D’entitats esportives
D’altres deutes

Despeses a distribuir en diversos exercicis

Provisió per a riscos i despesesPagaments i aplicacions realitzats a jubilats
amb càrrec al fons de pensions
Pagaments i aplicacions realitzats amb
càrrec a la provisió per responsabilitats

30/06/07

72.448
807
6.848
34
80.137

Milers d’Euros

30/06/06

22.704
123
19.783
341
42.951

23.143
21.569
1.809

27.215
21.967
2.794

9.060

10.707

6

5

203

1.139

ORÍGENS

Recursos procedents de les operacionsResultat de l’exercici, després de l’Impost
sobre Societats
Amortització de l’immobilitzat material
Amortització de l’immobilitzat immaterial
Dotació a la provisió per a riscos i despeses

Pèrdues/(Beneficis) procedents de l’immobilitzat:
Immobilitzat immaterial
Immobilitzat material
Subvencions aplicades
Ingressos a distribuir en diversos exercicis
Despeses a distribuir en diversos exercicis
Impostos diferits
Impostos anticipats

VARIACIÓ DEL CAPITAL CIRCULANT

Existències
Deutors
Inversions financeres temporals
Tresoreria
Ajustos per periodificació actius
Creditors - curt termini
TOTAL
VARIACIÓ DEL CAPITAL
CIRCULANT

135.927

106.778

135.927

106.778

Milers d’Euros
30/06/07
Augment
Disminució

30/06/06

6.821
6.965
41.493
8.532

32.981
4.591
29.229
5.276

1.258
(45)
(751)
(19.298)
7.314
618
2.903

(3.068)
109
(755)
(15.635)
5.112
618
(28.809)

55.810

29.649

Ingressos diferits per cessió de drets i
d’ingressos futurs

22.898

30.839

Deutes a llarg terminiDe proveïdors d’immobilitzat i altres
D’entitats esportives

512
40.750

473
6.000

5.675

4.347

2.362
326
128.333

4.002
82
35
75.427

7.594
135.927

31.351
106.778

Traspàs a curt termini d’ Immobilitzat financer

TOTAL APLICACIONS
EXCÉS D'ORÍGENS SOBRE APLICACIONS
(AUGMENT DEL CAPITAL CIRCULANT)
TOTAL

30/06/07

Alienació/baixa d’immobilitzatImmobilitzat immaterial esportiu
Immobilitzat material
Immobilitzat financer
TOTAL ORÍGENS
EXCÉS D'APLICACIONS SOBRE ORÍGENS
(DISMINUCIÓ DEL CAPITAL CIRCULANT)
TOTAL

Milers d’Euros
30/06/06
Augment
Disminució

20.735
50
20.785

10.000
6.664
11.715
28.379

4.300
279
4.579

28.774
2.941
4.215
35.930

-

7.594

-

31.351
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ANNEX II

Balanços de situació per seccions al 30 de juny de 2007 i 2006
(Expressats en milers d’euros)
30/06/07

Immobilitzat:
Immaterial
Material
Altre immobilitzat
Despeses a distribuir en
diversos exercicis
Actiu circulant:
Existències
Deutors
Inv. Financeres
temporals
Tresoreria
Altre actiu circulant
TOTAL ACTIU

Fons propis
Ingressos a distribuir en
diversos exercicis
Provisions per a riscos i
despeses
Creditors a llarg termini
Creditors a curt termini
TOTAL PASSIU

Futbol
base

Bàsquet

118.684
1.750

108
393

3.454
172

388
6

222
-

16
100

1.904
121.141
29.422

124.776
121.141
31.843

16.357

-

178

5

-

-

2.950

19.489

4.046

1.009

211

39

-

-

165
91.499

165
96.804

140.838

1.510

4.014

438

222

116

2.691
426
250.198

2.691
426
397.336

-

-

-

-

-

-

2.708

2.708

3.415

1.389

-

-

-

-

57.252

62.056

53.202
87.729
144.346

1.389

326
326

25
213
238

224
42
266

-

74.310
16.884
99.617
250.772

74.310
70.335
187.927
397.336

Aquest Annex forma part integrant de la nota 25 de la memòria dels comptes anuals.
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30/06/07

Futbol
base

Bàsquet

Handbol

88.605
8.750

176
777

2.640
404

549
6

15
1

8
-

2.282
123.574
27.285

94.275
123.574
37.223

14.108

-

103

9

17

-

3.506

17.743

7.025

-

77

-

-

25

164
72.432

164
79.559

118.488

953

3.224

564

33

33

10.000
9.355
376
248.974

10.000
9.355
376
372.269

-

-

-

-

-

-

(4.113)

(4.113)

3.907

1.628

-

-

-

-

53.672

59.207

35.085
77.090
116.082

1.628

-

205
115
320

186
100
286

-

65.987
40.118
98.289
253.953

65.987
75.594
175.594
372.269

Hoquei

Altres
seccions

Altres
activitats
del Club

Primer
equip

Total
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ANNEX III

Comptes de pèrdues i guanys analítics per seccions esportives dels exercicis el 30 de juny de 2007 i 2006
(Expressats en milers d’euros)
2006/07

Primer
equip

Futbol
base

Bàsquet

Handbol

Altres
activitats
del Club

Altres
seccions

Hoquei

Total

Import net de la xifra de negoci
Altres ingressos relacionats amb l’activitat

226.747
-

399
-

5.173
-

718
8

281
1

1.310
89

38.564
-

273.191
98

INGRESSOS DE L’ACTIVITAT

226.747

399

5.173

726

282

1.398

38.564

273.289

(1.103)

(557)

(464)

(249)

(193)

(779)

(1.097)

(4.442)

225.644

(159)

4.709

477

88

619

37.467

268.846

(31.082)
950
(107.556)

(5.639)
20
(6.759)

(6.096)
183
(13.942)

(1.489)
3
(3.556)

(613)
32
(2.109)

(1.508)
497
(3.336)

(16.156)
15.130
(17.131)

(62.583)
16.814
(154.389)

87.956

(12.536)

(15.147)

(4.565)

(2.602)

(3.728)

19.310

68.688

(38.603)

(171)

(1.508)

(178)

(5)

(70)

(7.924)

(48.459)

(727)

-

(35)

-

-

-

(2)

(764)

RESULTAT NET D’EXPLOTACIÓ
Ingressos financers
Despeses financeres

48.626
194
(921)

(12.707)
-

(16.690)
-

(4.743)
-

(2.607)
-

(3.797)
-

11.383
414
(5.895)

19.465
608
(6.816)

RESULTAT DE LES ACTIVITATS
ORDINARIES

47.899

(12.707)

(16.690)

(4.743)

(2.607)

(3.797)

5.902

13.256

Compres
VALOR AFEGIT
Altres despeses
Altres ingressos
Despeses de personal
RESULTAT BRUT D’EXPLOTACIÓ
Dotació per a amortització d’immobilitzat
Insolvències de crèdits i variació de les
provisions de l’activitat

Beneficis procedents de l’immobilitzat i
ingressos extraordinaris
Pèrdues procedents de l’immobilitzat i
despeses extraordinàries

7.689

375

159

121

-

11

75

8.431

(9.482)

(5)

(19)

(18)

-

(4)

(3.385)

(12.912)

RESULTAT ABANS D’IMPOSTOS

46.106

(12.337)

(16.549)

(4.640)

(2.607)

(3.790)

2.592

8.775

-

-

-

-

-

-

(1.953)

(1.953)

46.106

(12.337)

(16.549)

(4.640)

(2.607)

(3.790)

638

6.821

Impost sobre Societats
RESULTAT DESPRÉS D’IMPOSTOS

Aquest Annex forma part integrant de la nota 26 de la memòria dels comptes anuals.
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2006/07

Altres
seccions

Altres
activitats
del Club

248
-

839
56

23.194
-

235.871
113

720

248

895

23.194

235.984

(340)

(214)

(150)

(887)

(1.145)

(4.231)

(6)

4.024

506

98

8

22.049

231.753

(17.002)
9.490
(108.381)

(2.684)
53
(7.507)

(4.650)
78
(12.100)

(994)
7
(3.407)

(432)
13
(1.449)

(1.070)
156
(2.035)

(26.108)
13.308
(17.105)

(52.940)
23.106
(151.984)

89.181

(10.144)

(12.648)

(3.888)

(1.770)

(2.940)

(7.856)

49.935

(26.827)

(33)

(1.047)

(212)

-

(18)

(5.683)

(33.820)

670

-

-

-

-

-

-

670

63.024
663
(3.490)

(10.177)
(1)

(13.695)
8
(13)

(4.100)
-

(1.770)
-

(2.958)
(1)

(13.539)
287
(4.640)

16.785
958
(8.145)

60.197

(10.178)

(13.700)

(4.100)

(1.770)

(2.959)

(17.892)

9.598

5.757

506

497

296

-

2

785

7.843

(12.195)

(57)

(225)

-

-

-

(115)

(12.592)

53.759

(9.729)

(13.428)

(3.804)

(1.770)

(2.957)

(17.222)

4.849

28.132

28.132

10.910

32.981

Primer
equip

Futbol
base

Bàsquet

Handbol

205.905
-

644
14

4.332
32

709
11

205.905

658

4.364

(831)

(664)

205.074

53.759

(9.729)

(13.428)

(3.804)

Hoquei

(1.770)

(2.957)

Total
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ANNEX IV

Pressupost i liquidació pressupostària per a l’exercici anual finalitzat el 30 de juny de 2007
(Expressats en milers d’euros)
2006/07

DESPESES

PRESSUPOST

LIQUIDACIÓ

4.466
2.413
2.053
163.291
140.049
16.720
6.522
48.706
41.337
7.369
63.538
48.961
1.274
6.042
145
7.116
20.001

4.442
2.601
1.841
154.390
132.379
16.045
5.966
48.459
40.362
8.097
764
764
62.584
48.607
1.573
5.960
224
6.220
19.465

7.804
7.804
153

6.604
6.604
212

Beneficis de les activitats ordinàries

12.469

13.257

Pèrdues procedents de l’immobilitzat immaterial i material
Pèrdues procedents de traspassos i baixes de jugadors
Despeses extraordinàries
Despeses i pèrdues d’altres exercicis

14.801
-

53
1.543
9.216
2.101

Resultats extraordinaris positius
Beneficis abans d’impostos

7.537
20.005

8.774

5.000

1.953

15.005

6.821

Aprovisionaments
Consum de material esportiu
Altres aprovisionaments
Despeses de personal
Sous i salaris de personal esportiu
Altres sous i salaris i assimilats
Càrregues socials
Dotacions per a amortitzacions de l’ immobilitzat
Amortització de drets d’ adquisició de jugadors
Altres amortitzacions
Variació de les provisions de tràfic
Variació d’altres provisions de tràfic
Altres despeses d’ explotació
Serveis exteriors
Tributs
Desplaçaments
Despeses en l’ adquisició de jugadors
Altres despeses de gestió corrent
Beneficis d’explotació
Despeses financeres i despeses assimilades
Per deutes amb tercers i despeses assimilades
Diferències negatives de canvi

Impost sobre Societats
Benefici net de l’exercici
Aquest Annex forma part integrant de la nota 27 de la memòria dels comptes anuals.
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2006/07

INGRESSOS
Import net de la xifra de negocis
Ingressos per competicions
Ingressos per abonats i socis
Ingressos per retransmissió
Ingressos de comercialització i publicitat
Altres ingressos d’explotació
Ingressos accessoris i altres de gestió corrent
Subvencions
Excés provisió de riscos i despeses

D’ empreses fora del Grup
Altres interessos i ingressos assimilats
Altres interessos
Diferències positives de canvi
Resultats financers negatius
Pèrdues de les activitats ordinàries
Beneficis venda d’immobilitzat inmateral i material
Ingressos extraordinaris d’exercicis anteriors
Subvencions de capital transferides al resultat de l’exercici
Beneficis procedents del traspàs de jugadors
Ingressos extraordinaris
Resultats extraordinaris negatius

PRESSUPOST

LIQUIDACIÓ

282.349
35.940
47.889
124.421
74.099

273.191
41.129
48.467
106.654
76.941

17.653
17.616
37

16.912
16.814
98

424
424
-

491
491
117

7.533

6.208

5.000
753
16.585
-

45
753
7.555
77

-

4.483
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Futbol Club Barcelona

Informe de Gestió de
l’exercici acabat el
30 de juny de 2007

La Junta Directiva actual, després de la consolidació dels resultats econòmics positius al llarg de les últimes tres temporades mitjançant l’expansió de les diverses línies d'ingressos i d'un rigorós control sobre les despeses, ha dedicat els seus esforços a reforçar la posició del Club a nivell internacional. Aquesta política d'expansió d'activitats i control de despeses ha permès que el Club
presenti al tancament de la temporada 2006/07 un benefici net de 6,8 milions d'euros.
Ingressos d'Explotació
Els ingressos han passat de 259,1 milions d’euros a la temporada 2005/06 a un volum d’ingressos de 290,1 milions d’euros en
aquesta temporada, amb un creixement del 12% respecte a la temporada anterior. Els ingressos d’explotació han crescut un 135%
en els quatre anys de mandat de l’actual Junta Directiva.
L'increment en ingressos en aquesta temporada ha estat liderat per una major activitat en gires i partits amistosos, la millor comercialització del Museu i les llotges de l'Estadi, l'augment de nous socis i l'entrada de nous patrocinadors.
Despeses d'Explotació
El control sobre les despeses d'explotació ha permès mantenir un nivell raonable de despeses durant la temporada, que presenten tan sols els increments naturals associats al creixement de les operacions del Club i a les despeses de manteniment a ple rendiment de la Ciutat Esportiva Sant Joan Despí.
Els costos d'explotació han presentat una variació de 28,3 milions d'euros i han passat de 242,3 milions d'euros en la temporada
2005/06 a uns costos d'explotació de 270,6 milions al tancament de la temporada 2006/07.
La ràtio de costos salarials esportius enfront dels ingressos d'explotació per a aquesta temporada s'ha situat en 51,1%, amb la
qual cosa s’ha reduït en un 4,5% respecte a la temporada anterior i s’ha mantingut millor que el 55,0% definit com l'indicador
òptim pel Sports Business Group de Deloitte & Touche.
L'increment més significatiu es va produir com a conseqüència de la major amortització dels jugadors del primer equip de futbol
incorporats en aquesta temporada. En relació a les despeses generals, l'increment respecte a la temporada 2005/06 es deu principalment a les despeses associades a les activitats del canal Barça TV, el manteniment de la ciutat esportiva San Joan Despí i la
major amortització d'actius materials per les millores de les llotges de l'Estadi.
Despeses i Ingressos Financers
Les despeses financeres netes durant la temporada 2006/07 s'han reduït significativament en passar de 7,2 milions en la temporada 2005/06 a 6,2 milions d'euros en la temporada 2006/07.
Despeses i Ingressos Extraordinaris
El resultat extraordinari net d'aquesta temporada és de 4,5 milions d'euros de despeses enfront dels 4,7 milions d'euros de despeses extraordinàries de la temporada 2005/06. L'origen del resultat negatiu d'aquesta temporada es deu principalment als costos associats al traspàs de jugadors i a les provisions per a riscos. Les despeses extraordinàries d’aquesta temporada inclouen, a
més, 2,03 milions d’euros per l’aportació que fa el Club a la Fundació corresponent al 0,7% dels seus ingressos d’explotació.
Els resultats obtinguts en aquesta temporada permeten al Club continuar amb el seu pla de negoci i generar els fluxos de caixa
necessaris per finançar tant les inversions esportives i socials com la devolució del deute.
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El Club ha continuat amb l'amortització del préstec sindicat al llarg de la temporada 2006/07 i, seguint el cronograma de pagaments previst, a final de la temporada 2007/08 el Club haurà amortitzat un 85% del total del préstec sindicat.
Objectius 2007/08
L'objectiu d'ingressos per a la temporada 2007/08 és de 315 milions d'euros. El creixement es deriva principalment dels ingressos per a la consecució de nous patrocinadors i la millor explotació de les instal·lacions de l'Estadi.
Quant al capítol de despeses, el pressupost és de 300 milions d'euros, on el principal increment en relació a la temporada 2006/07
es deu a l'augment de costos de personal esportiu.
Els objectius de benefici d'explotació de 15 milions d'euros i de resultat de 15 milions d'euros abans d'impostos permeten al Club
continuar amb la recuperació patrimonial i financera iniciada en la temporada 2003/04 .

Barcelona, a 26 de juliol de 2007.
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