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SALUTACIÓ

Salutació

BENVOLGUTS SOCIS I SÒCIES,
Toca fer balanç de la temporada 2007/08. I, per fer-ho, cal tenir una visió àmplia però
concreta de què ha passat al FC Barcelona des de l’1 de juliol del 2007 i fins a l’últim
30 de juny. És per això que cada any s’elabora aquesta memòria anual. No és un
caprici, ni tan sols un aparador exclusiu on es poden mostrar els encerts de l’any. No,
aquesta memòria és molt més que això: és una relació detallada de la feina feta durant
dotze mesos pels esportistes, els empleats, els executius i la Junta Directiva del Club.
Per tant, és una descripció minuciosa d’idees que ja són realitat, de la presa de
decisions d’un col·lectiu ampli de professionals i, alhora, d’encerts i d’errors.
Cal saber com s’ha traduït en els diferents àmbits de gestió la idea d’institució que
defensem. També hem de conèixer el balanç competitiu dels diferents equips que
conformen el batec esportiu del Club i, és clar, s’ha de seguir de prop la salut social
del Barça, ara que hem arribat a la xifra rècord de 163.000 socis.

Joan Laporta i Estruch
President del FC Barcelona

Per tant, davant de l’Assemblea, informació. I amb la informació, anàlisi i rigor per
a la conformació d’un parer sòlid sobre on som, on volíem anar i on anirem. Cal avaluar
la feina feta i mesurar de quina manera es poden fixar els nous reptes de govern. Ara
bé, per fer-ho amb la solvència que ens exigeix el moment, però també la història del
mateix FC Barcelona, cal garbellar bé la informació que, com a socis compromissaris,
tenen a les mans. Només així un dels òrgans de decisió més importants de la institució
podrà avalar, o no, una gestió que en l’àmbit internacional aixeca elogis unànimes. Són
afalacs que valoren la imatge futbolística del Club –sempre valenta, sensible amb
l’espectacle– i, a la vegada, aplaudeixen la projecció global dels valors que ens fan ser
‘més que un club’, aposta solidària que continua rebent tota mena d’adhesions.
La dimensió de club que defineix el FC Barcelona ens situa en un nivell de complexitat
superior al de qualsevol altre club de futbol o poliesportiu. El Barça té una responsabilitat social i cívica tan forta que això també es fa notar en la gestió i en les iniciatives
que sovint emprenem. Vull dir que la nostra obligació és guanyar –i l’última temporada,
i pel que fa al primer equip de futbol, no en vam saber prou (cosa que hem explicat
i reconegut i que ens ha empès al canvi)–, però malament rai si la gestió i la vida
del FC Barcelona depengués exclusivament de l’encert o la fortuna en la competició.
Sortosament el Barça és 365 dies de feina. Sí, 52 setmanes de treball constant en àrees
molt diverses, i no pas únicament 38 jornades de competició. La institució abraça,
evidentment, la gestió esportiva, amb gols, cistelles i marques, però també la formació
de nous esportistes, el màrqueting, la comunicació, l’atenció al soci i, és clar, l’obligació
de fer quadrar els números del FC Barcelona, ara que tornen a quadrar gràcies a l’aplicació
–i la defensa– d’un model propi de gestió que cal cuidar conservar i adequar quan calgui.
Aquesta complexitat que defineix el Club, i, per tant, el bon govern de l’entitat, també es fa
notar en la responsabilitat de qui és soci compromissari. Just ara, quan s’està treballant per
a la nova temporada, toca passar balanç d’un exercici que queda enrere. És l’hora de l’anàlisi,
i, amb l’anàlisi feta, del balanç i l’assumpció dels nous reptes que ens porta la nova temporada.
Però tenen raó, la il·lusió pel que vindrà és aquesta altra història que escriurem tots
plegats els pròxims mesos. És cert, ara toca passar balanç. És a dir, explicar-se,
preguntar, respondre, escoltar i proposar. I tot això amb la responsabilitat de qui té
a les seves mans el govern del Barça, una realitat que cada any se’ns presenta més
complexa, de la mateixa manera que els nostres reptes i les nostres il·lusions,
esportives i de responsabilitat social, tenen la fortalesa del més que un club i l’empenta
de qui sap que tornarem a lluitar per tornar a vèncer.
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FUTBOL

PLANTILLA PROFESSIONAL
FC Barcelona Temporada 2007·2008

Altes

OIER Olazábal Reial Unió Irun Éric ABIDAL Olympique de Lió Gabriel MILITO R. Saragossa Gnégnéri Yaya Touré, “TOURÉ YAYA” AS Mònaco
Thierry HENRY Arsenal FC Giovani DOS SANTOS FC Barcelona B BOJAN Krkic FC Barcelona B Marc CROSAS* FC Barcelona B José Manuel PINT
*Marc Crosas va marxar cedit a l’Olympique de Lió l’11 de gener del 2008. *José Manuel Pinto es va incorporar a la plantilla blaugrana el 18 de gener del 2008.

Víctor VALDÉS
PORTER DORSAL 1
Lloc i data naixement
14.01.1982

Albert JORQUERA
PORTER DORSAL 25
Lloc i data naixement
03.03.1979

José Manuel PINTO
PORTER DORSAL 13
Lloc i data naixement
15.11.1975

L’Hospitalet de Llobregat

Bescanó (Girona)

Puerto de Santa María (Cadis)

Andrés INIESTA
MIGCAMPISTA
DORSAL 8 Lloc i data
naixement 11.05.1984
Fuentealbilla (Albacete)

OIER Olazábal
PORTER
DORSAL 28
Lloc i data naixement
14.09.1989 Irun

Gabriel MILITO
DEFENSA DORSAL 3
Lloc i data naixement
07.09.1980 Bernal,

Rafa MÁRQUEZ
DEFENSA DORSAL 4
Lloc i data naixement
13.02.1979

Carles PUYOL
DEFENSA DORSAL 5
Lloc i data naixement
13.04.1978

Buenos Aires (Argentina)

Zamora (Mèxic)

La Pobla de Segur (Lleida)

Gianluca ZAMBROTTA
DEFENSA
DORSAL 11
Lloc i data naixement
19.02.1977 Como (Itàlia)

Ronaldo De Assís
J. Gomes EDMÍLSON A. Luis de Souza “DECO”
Yaya Touré “TOURÉ
Marc CROSAS
Eidur GUDJOHNSEN
Samuel ETO’O
MIGCAMPISTA
MIGCAMPISTA
YAYA” MIGCAMPISTA
MIGCAMPISTA
DAVANTER DORSAL 7 DAVANTER DORSAL 9 Moreira ”RONALDINHO”
DORSAL 15 Lloc i data DORSAL 20 Lloc i data DORSAL 24 Lloc i data DORSAL 26 Lloc i data Lloc i data naixement
Lloc i data naixement DAVANTER DORSAL 10
Lloc i data naixement
naixement 10.07.1976 naixement 27.08.1977 naixement 13.05.1983 naixement 09.01.1988
15.09.1978
10.03.1981
21.03.1980 Porto Alegre
Sao Bernando (Brasil)
Taguaratinga (Brasil)
Sokoura Bouake (Costa d’Ivori) Sant Feliu de Guíxols (Girona)
Reykjaík (Islàndia)
Nkon (Camerun)

Baixes
RUBÉN Iván Martínez Racing Ferrol Juliano Haus BELLETTI Chelsea FC GIOVANNI Van Bronckhorst Feyenoord Thiago MOTTA At. Madrid
Ludovic GIULY AS Roma Javier SAVIOLA Reial Madrid MAXI López FC Moscou
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Equip tècnic
ENTRENADORS ASSISTENTS
Johan Neeskens
Eusebio Sacristán
ENTRENADOR PORTERS
Juan Carlos Unzué
PREPARADOR FÍSIC
Paco Seirul·lo
Albert Roca
Juan Antonio Pozanco
TÈCNIC MUSCULACIÓ
Joan Solé
DOCTORS
Ricard Pruna
Toni Tramullas
FISIOTERAPEUTES
Jaume Jardí
Carles Martin
Juanjo Brau
ATS ESPORTIU
Manel García
DELEGAT
Carles Naval
MATERIAL
Josep Maria Corbella
José Antonio Ibarz
Gabri Galán

Entrenador
Frank Rijkaard

TO* Celta Vigo

Sylvio Mendes
Lilian THURAM
“SYLVINHO”
DEFENSA DORSAL 21
DEFENSA DORSAL 16 Lloc i data naixement
Lloc i data naixement
01.01.1972
12.04.74 Sao Paulo (Brasil) Pointe-à-Pitre (Guadalupe)

Éric ABIDAL
DEFENSA
DORSAL 22
Lloc i data naixement
11.09.1979 Lió (França)

OLEGUER Presas
DEFENSA
DORSAL 23
Lloc i data naixement
02.02.1980 Barcelona

Thierry HENRY
Giovani DOS SANTOS Santiago EZQUERRO
Lionel MESSI
DAVANTER
DAVANTER
DAVANTER
DAVANTER
DORSAL 14 Lloc i data DORSAL 17 Lloc i data DORSAL 18 Lloc i data DORSAL 19 Lloc i data
naixement 17.08.1977 naixement 11.05.1989 naixement 14.12.1976 naixement 24.06.1987
París (França)

Monterrey (Mèxic)

Calahorra

Santa Fe (Argentina)

Xavi Hernández “XAVI”
MIGCAMPISTA
DORSAL 6
Lloc i data naixement
25.01.1980 Terrassa

BOJAN Krkic
DAVANTER
DORSAL 27 Lloc i data
naixement 28.08.1987
Linyola (Lleida)
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Lliga

LA IRREGULARITAT PORTA AL TERCER LLOC
El FC Barcelona va finalitzar el campionat de Lliga en tercer lloc al darrere del Reial Madrid
i el Vila-real. Aquesta posició va obligar l’equip barcelonista a disputar la prèvia de la Lliga
de Campions de la temporada 2008/09. Tot i estar durant gran part de la temporada lluitant
pel lideratge, la irregularitat del conjunt blaugrana i les moltes lesions que va patir la plantilla
van fer impossible assolir el títol. L’equip va patir en excés les baixes de jugadors com
Eto’o, Ronaldinho, Deco, Márquez i Messi. Després d’un inici prometedor amb cinc victòries i dos empats, l’equip de Rijkaard va ser derrotat pel Vila-real. En aquest partit Bojan es
va convertir en el golejador més jove a la història del FC Barcelona a la Lliga amb el que va
ser el primer dels deu gols que va fer en aquesta competició. Tot i la derrota, el Barça va
continuar a prop del líder, el Reial Madrid. A la segona volta les ensopegades davant
l’Atlètic de Madrid i el Vila-real quan el Barça tenia el lideratge a l’abast van allunyar-lo
definitivament del títol. Al tram final del campionat, el fet que l’equip estava immers també
en la disputa de les semifinals de la Lliga de Campions i la impossibilitat de disposar de
jugadors determinants va provocar que l’equip acabés a la tercera posició final.

MEMÒRIA 07-08

ÀREA ESPORTIVA
FUTBOL

Jornada

Data

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

26-08-07
02-09-07
16-09-07
22-09-07
26-09-07
29-09-07
07-10-07
20-10-07
28-10-07
01-10-07
04-11-07
10-11-07
17-11-07
01-12-07
09-12-07
15-12-07
23-12-07
05-01-08
12-01-08
20-01-08
27-01-08
03-02-08
09-02-08
16-02-08
24-02-08
01-03-08
09-03-08
16-03-08
23-03-08
29-03-08
06-04-08
12-04-08
19-04-08
26-04-08
04-05-08
07-05-08
11-05-08
17-05-08

Partit
Racing - FCB
FCB - Athletic Club
Osasuna - FCB
FCB - Sevilla
FCB - Saragossa
Llevant - FCB
FCB - At. Madrid
Vila-real - FCB
FCB - Almeria
Valladolid - FCB
FCB - Betis
Getafe - FCB
FCB - Recreativo
Espanyol - FCB
FCB - Deportivo
València - FCB
FCB - R. Madrid
Mallorca - FCB
FCB - Múrcia
FCB - Racing
Athletic Club - FCB
FCB - Osasuna
Sevilla - FCB
Saragossa - FCB
FCB - Llevant
At. Madrid - FCB
FCB - Vila-real
Almeria - FCB
FCB - Valladolid
Betis - FCB
FCB - Getafe
Recreativo - FCB
FCB - Espanyol
Deportivo - FCB
FCB - València
R. Madrid - FCB
FCB - Mallorca
Múrcia - FCB

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

Golejadors

Golejadors

Ronaldinho (2; 1 p), Touré Yaya
Messi (2; 1 p)
Messi (2), Iniesta, Márquez
Henry (3), Messi
Deco, Messi, Xavi
Bojan
Henry, Messi (p)
Ronaldinho
Henry, Ronaldinho (2)

16 gols
Eto’o

12 gols
10 gols
10 gols
8 gols
7 gols
3 gols
3 gols
2 gols
2 gols
1 gol
1 gol
1 gol

Henry
Messi
Bojan
Ronaldinho
Xavi
Iniesta
Giovani
Gudjohnsen
Márquez
Touré yaya
Deco
Milito

Milito, Bojan, Messi (p)
Iniesta
Ronaldinho (p), Xavi
Eto’o (2), Gudjohnsen
Márquez, Eto’o
Gudjohnsen, Bojan, Eto’o (2)
Henry
Bojan
Xavi
Xavi
Henry, Ronaldinho (p)
Xavi, Messi, Eto’o (3)
Ronaldinho, Eto’o
Xavi
Bojan, Eto’o
Eto’o, Iniesta, Bojan (2)
Bojan, Eto’o
Eto’o (2)

Messi (p), Xavi, Henry (2), Bojan (2)
Henry
Henry, Eto’o
Eto’o, Henry, Giovani (3)
11
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Lliga de Campions

EL MANCHESTER BARRA EL PAS A LA FINAL
El Barça va estar a un pas de classificar-se per a la final de la Lliga de Campions, però el Manchester United el va
eliminar a les semifinals. Precisament va ser aquest equip anglès el que va conquerir el trofeu després de derrotar
per penals el Chelsea a la final de Moscou. L’equip blaugrana va fer una magnífica primera fase i es va classificar
primer del seu grup amb un balanç de quatre victòries i dos empats. Als vuitens de final els homes de Rijkaard
van deixar ben enllestida l’eliminatòria en el partit d’anada, en què van derrotar el Celtic a Glasgow per 2 a 3
en un dels millors partits de la temporada. A la tornada, el Barça va certificar el passi als quarts de final amb
un triomf per 1 a 0. En aquesta ronda esperava el Schalke 04 i els blaugranes van tornar a guanyar els dos
partits: 0 a 1 a Gelsenkirchen, amb un gol marcat per Bojan, i 1 a 0 al Camp Nou, amb un gol de Touré.
El partit d’anada de les semifinals, disputat al Camp Nou, va començar amb un penal fallat per Cristiano
Ronaldo. Des de llavors i fins al final el Barça va ser superior en joc i ocasions però no va poder marcar
cap gol. El 0 a 0 ho va deixar tot obert per a Old Trafford. Allà, un gol de Scholes al minut 14 va decidir un
enfrontament molt obert fins a l’últim sospir, i al conjunt barcelonista li va faltar només un gol per arribar
a la somniada final de Moscou. Va ser l’únic partit perdut pel Barça en tota la competició.

Golejadors

6 gols
Messi

12

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

Henry
Puyol
Bojan
Iniesta
Giovani
Eto’o
Ronaldinho
Xavi
Touré
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Jornada

Data

Partit

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
Quarts de final Anada
Quarts de final Tornada
Semifinals Anada
Semifinals Tornada

19-09-07
02-10-07
23-10-07
7-11-07
27-11-07
12-12-07
20-02-08
04-03-08
01-04-08
09-04-08
23-04-08
29-04-08

FCB - O. Lió
VfB Stuttgart - FCB
Rangers - FCB
FCB - Rangers
O. Lió - FCB
FCB - VfB Stuttgart
Celtic - FCB
FCB - Celtic
Schalke 04 - FCB
FCB - Schalke 04
FCB - Manchester U.
Manchester U. - FCB

Resultat
3-0
0-2
0-0
2-0
2-2
3-1
2-3
1-0
0-1
1-0
0-0
1-0

Golejadors
Clerc (pp), Messi, Henry
Puyol, Messi
Henry, Messi
Iniesta, Messi (p)
Giovani, Eto’o, Ronaldinho
Messi (2), Henry
Xavi
Bojan
Touré
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Copa del Rei

A LES PORTES DE LA FINAL
Per segon any consecutiu, el FC Barcelona es va quedar a les portes de la final de la Copa del Rei en caure eliminat a
les semifinals, en aquest cas davant el València. Després de guanyar l’Alcoià als setzens de final, els homes de Rijkaard
van superar el Sevilla i el Vila-real en dues eliminatòries molt igualades en què van ser decisius dos gols d’Henry. El rival
a les semifinals va ser el València de l’exblaugrana Ronald Koeman. Al partit d’anada, disputat al Camp Nou, el Barça va
tenir moltes ocasions de gol, però va topar amb el porter valencianista Hildebrand, que es va convertir en l’heroi del seu
equip, i amb un gol de Villa que posava costa amunt l’eliminatòria. Amb tot, un gol in extremis de Xavi al minut 94 va
permetre l’empat a un en el marcador. A la tornada, els barcelonistes es van ressentir en excés d’un mal primer temps
que va acabar amb victòria local per 2 a 0. Un gol d’Henry al minut 72 feia presagiar la remuntada, però en l’acció
següent Mata va fer el 3 a 1. El Barça no va llançar la tovallola i Eto’o va marcar el 3 a 2 quan faltaven deu minuts per al
final, però ja no va tenir temps per marcar un gol més que li hauria donat un lloc a la final.

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
14

Data

Partit

Resultat

Golejadors

13-11-07

Alcoià - FCB

0-3

Henry, Gudjohnsen (p), Bojan

02-01-08

FCB - Alcoià

2-2

Ezquerro (2)

09-01-08

Sevilla - FCB

1-1

Henry

15-01-08

FCB - Sevilla

0-0

24-01-08

Vila-real - FCB

0-0

31-01-08

FCB – Vila-real

1-0

Henry

27-02-08

FCB - València

1-1

Xavi

20-03-08

València - FCB

3-2

Henry, Eto’o

Golejadors

4 gols
Henry

2 gols
1 gol
1 gol
1 gol
1 gol

Ezquerro
Gudjohnsen
Bojan
Xavi
Eto’o
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Pretemporada
Copa Catalunya
ESTADA A ESCÒCIA
La localitat escocesa de Saint Andrews va ser
el primer destí de la pretemporada de l’equip
de futbol. Amb les baixes de Gudjohnsen,
Puyol i Edmílson per lesió i les de Messi, Milito
i Márquez, que acabaven de disputar la Copa
Amèrica, un grup de 25 jugadors format pels
integrants del primer equip i jugadors del filial
va començar el treball de posada a punt per
afrontar la temporada. Durant l’estada a
Escòcia, que va aixecar una gran expectació
entre els aficionats locals, l’equip blaugrana
va disputar dos partits contra rivals de la
Premier escocesa. En el primer, el Barça va
superar el Dundee per 0 a 1, amb l’estrena
com a golejador d’Henry, i en el segon, contra
el Hearts, el resultat final va ser d’1 a 3, amb
dos gols de Ronaldinho i un de Giovani.

Golejadors
Data

Partit

26-07-07
28-07-07

Dundee - FCB
Hearts - FCB

Resultat
0-1
1-3

Golejadors

1 gol
1 gol

Henry
Ronaldinho (2; 1 p), Giovani

Henry
Giovani

2 gols
Ronaldinho

SENSE PREMI PER
AL BARÇA MÉS JOVE
El FC Barcelona no va poder conquerir la
seva setena Copa de Catalunya després de
caure a la final davant el Nàstic de
Tarragona per 2 a 1. En el partit de semifinals enfront del Girona, el Barça es va
imposar per 3 a 2 després de remuntar un
partit que els blaugranes perdien 2-0 en el
minut 65. Un gol del local Migue en pròpia
porta propiciava la reacció barcelonista, i
Ezquerro, de penal, i Sylvinho, amb un gran
xut, van culminar la remuntada del Barça.
A la final, disputada a Palamós, els de
Rijkaard, amb un onze titular amb sis jugadors
del filial, un juvenil i només quatre jugadors del
primer equip van donar la cara davant un
Nàstic molt seriós, però no van poder emportar-se el títol. Tot i així, el Barça es va avançar
a la segona part amb un gol del jove Víctor
Vàzquez, però Pinilla i Maldonado van capgirar
el marcador per donar a l’equip tarragoní la
seva primera Copa Catalunya.

Jornada

Data

Partit

Resultat

Golejadors

Semifinals
Final

05-09-07
11-09-07

Girona - FCB
Gimnàstic - FCB

2-3
2-1

Migue (pp), Ezquerro, Sylvinho
Víctor Vázquez

15
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Pretemporada

GIRA PER ÀSIA
La segona part de la pretemporada del primer equip va tenir lloc a
l’Àsia, on es van jugar tres partits amistosos enmig d’una gran expectació mediàtica. A Pequín, la primera parada de l’expedició, el Barça va
disputar un partit contra el Beijing Guoan com a cloenda d’una estada
a la Xina, on també es van celebrar actes de promoció i un sopar benèfic. La segona parada d’aquest tour va ser Tòquio. A la capital del
Japó, el Barça es va enfrontar al Yokohama F. Marinos i es va continuar
amb la promoció, com al llarg de tot el viatge, del Turisme de
Catalunya. Hong Kong va ser la darrera parada de la gira blaugrana i,
alhora, la més accidentada. El tifó Pabuk va provocar que el partit
contra el Mission Hills Invitation XI no es pogués disputar el dia fixat.
L’endemà, però, es va jugar sense gaires problemes i, d’aquesta manera, es va posar el colofó a una gira en què es va combinar la necessària
preparació esportiva amb els actes de promoció i de posicionament del
Barça com a més que un club al món.

Data

Partit

Resultat Golejadors

05-08-07

Beijing Guoan - FCB

0-3

07-08-07
11-08-07

Yokohama F. Marinos - FCB 0-1
Mission Hills Invitation XI - FCB 0-4

Golejadors

3 gols
Giovani
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1 gol
1 gol
1 gol
1 gol
1 gol

Iniesta
Ronaldinho
Xavi
Eto’o
Henry

Giovani, Iniesta,
Ronaldinho
Giovani
Xavi, Eto’o, Henry,
Giovani
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Trofeu Joan Gamper
Amistosos
ESTRENA FANTÀSTICA EN UN GAMPER TENYIT DE DOL
La 42a edició del Trofeu Joan Gamper va estar tenyida de dol per la tràgica desaparició del
futbolista del Sevilla Antonio Puerta. Es van suspendre tots els actes previs vinculats a la
Festa del Trofeu Joan Gamper com a mostra de dol per la mort del jugador sevillista. A
més, abans del partit també es va homenatjar l’exvicepresident del club Nicolau Casaus,
mort als 94 anys. Després del càlid homenatge del club, els jugadors i l’afició, el Barça va
superar amb claredat l’Inter de Milà per 5 a 0 davant l’entusiasme dels 98.599 espectadors
que omplien les graderies del Camp Nou. En la presentació oficial del primer equip i dels
nous jugadors davant l’afició, el conjunt de Rijkaard va jugar un partit excel·lent amb gols
de Ronaldinho de penal, Giovani, Touré Yaya, Iniesta i Motta.

Data

Partit

Resultat

Golejadors

29-08-07

FCB - Inter

5-0

Ronaldinho (p), Giovani, Touré Yaya, Iniesta, Motta

COPA FRANZ BECKENBAUER
El Barça es va adjudicar la primera edició de la Copa Franz Beckenbauer
després de vèncer el Bayern de Munic (0-1) en el darrer partit de preparació
abans d’iniciar-se la Lliga. L’enfrontament, que també va servir d’homenatge
a Mehmet Scholl, un dels futbolistes de referència del club bavarès en els
darrers anys i que es retirava del futbol professional, va permetre veure el
debut a la pretemporada de Messi, Márquez i Milito. Els tres jugadors s’havien
incorporat més tard al grup després d’haver disputat la Copa Amèrica amb les
seves seleccions respectives. Va ser precisament Messi qui va marcar l’únic
gol del partit, que va acabar atorgant al Barça una victòria de prestigi.

Data

Partit

Resultat

Golejadors

15-08-07

Bayern Munic - FCB

0-1

Messi
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La fi d’un cicle

UNA ETAPA D’ÈXIT
Al final de la temporada Frank Rijkaard va deixar el seu càrrec al front de l’equip barcelonista. En les
cinc temporades que va estar al club, Rijkaard va deixar un llegat important en forma de títols, entre
els quals destaquen, sobretot, dues Lligues i una Lliga de Campions, i serà recordat pel barcelonisme per la seva correcció, la seva amabilitat i la seva implicació amb el projecte del Club.
La trajectòria de Rijkaard a la banqueta barcelonista es va iniciar l’estiu del 2003. En el seu pimer
any, Rijkaard va situar l'equip com a subcampió –amb un lloc assegurat a la Champions–,
després de quatre anys de sequera de títols i amb constants canvis d’entrenador i de sistemes
de joc. La segona volta d’aquella Lliga va deixar un molt bon gust de boca a tots els socis i
seguidors. La temporada 2004/05, el Barça es va proclamar campió tres jornades abans del final
de la Lliga, i va ser l’equip més golejador i el menys golejat. La temporada següent el barcelonisme va viure el moment més àlgid de l’època Rijkaard. Els títols de la Lliga, el segon consecutiu,
i la Lliga de Campions conquerida en la inoblidable final de París van fer que el mes
de maig del 2006 hagi passat a la història blaugrana.
La temporada 2006/07 va començar amb el títol de la Supercopa d'Espanya.
Tanmateix, aquell va ser l’últim guardó tot i que el títol va estar a tocar en totes les
competicions. Es van perdre la Supercopa d’Europa, davant el Sevilla; el Mundial de
Clubs, contra l'Internacional de Porto Alegre; la Lliga de Campions, en què el
Liverpool va eliminar els barcelonistes; la Copa del Rei, en què el Getafe deixava
el Barça fora de la final; i la Lliga, en què l'equip de Rijkaard va assolir els mateixos punts que el campió, el Reial Madrid, però amb el goal average desfavorable. En el seu darrer any, Rijkaard afrontava la temporada amb l'objectiu
d’oblidar el mal regust de l'exercici anterior. No obstant això, a la Lliga no es
va aconseguir la regularitat necessària i a la Champions l'equip es va quedar
a un gol de la final després de perdre a Old Trafford. A la Copa del Rei el
Barça es va quedar a les portes de la final per segon any consecutiu.
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PALMARÈS FRANK RIJKAARD

Títol
1 Lliga de Campions
2 Lligues
2 Supercopes d’Espanya
3 Copes Catalunya

Temporada
2005/06
2004/05,
2005/06
2005/06,
2006/07
2003/04,
2004/05,
2006/07

L’era Rijkaard, en xifres
Total partits oficials
Partits guanyats
Partits empatats
Partits perduts
Gols a favor
Gols en contra

263
167
64
52
544
254
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Gràcies Ronie

ADÉU AL SOMRIURE I LA MÀGIA
El FC Barcelona i l’AC Milan van arribar a un acord pel traspàs de Ronaldinho al club italià per 21
milions d’euros més 4 de variables. El jugador brasiler deixava de ser jugador blaugrana després
de cinc temporades en què la seva màgia va captivar tot el barcelonisme. Ronaldo de Assis Moreira,
“Ronaldinho”, va arribar al Barça procedent del Paris Saint Germain la temporada 2003/04. Jove,
amb un talent encara per explotar i amb fam de títols i de glòria, el crac brasiler era el nou 10
blaugrana. Ronaldinho va retornar l’alegria al Camp Nou. La seva màgia es va encomanar a socis,
seguidors i als seus mateixos companys de vestidor. El partit de la temporada 2005/06 a Madrid,
el gol de xilena davant el Vila-real al Camp Nou de l’any passat, els seus llançaments de falta, una
Pilota d’Or, el fet de ser dues vegades guanyador del FIFA World Player i el seu somriure van ser,
entre altres aspectes, els trets diferencials de Ronaldinho en aquestes cinc temporades. La connexió
definitiva de Ronaldinho amb l’afició va arribar quan la plasticitat del seu joc es va veure reflectida
en el seu somriure permanent. Ronie va ser el jugador comunicatiu per excel·lència. Amb el seu joc
alegre i la felicitat amb què va jugar a Can Barça, Ronaldinho va enamorar tots els aficionats
al futbol. Després d’uns anys màgics en què va guanyar vuit títols amb l’equip barcelonista
i incomptables guardons individuals, les lesions van impedir veure aquesta última
temporada el jugador espectacular. Amb l’adéu, entre d’altres, de Rijkaard, Ronaldinho
i Deco, un altre jugador que també va ser una peça clau de l’equip blaugrana i que va ser
traspassat al Chelsea FC per 10 milions d’euros, es va posar fi a un cicle ple d’èxits.

PALMARÈS RONALDINHO

Títol
1 Lliga de Campions
2 Lligues
2 Supercopes d’Espanya
3 Copes Catalunya

Temporada
2005/06
2004/05,
2005/06
2005/06,
2006/07
2003/04,
2004/05,
2006/07

Principals guardons amb el FC Barcelona
1
2
2
1
1
1

Pilota d’Or (2005)
FIFA World Player (2004 i 2005)
FIFPro (2005 i 2006)
Onze d’Or (2005)
Millor jugador Champions (2005/06)
Millor davanter Champions (2004/05)
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Futbol base

CAMPIONS I ASCENS A SEGONA DIVISIÓ B
El filial va aconseguir pujar a la Segona Divisió B després d’una gran temporada a la Tercera Divisió
en què no va perdre cap partit al Miniestadi. L’equip de Josep Guardiola es va proclamar campió del
grup V de Tercera Divisió i va resoldre de manera impecable la fase d’ascens a la categoria de bronze
del futbol espanyol. El Barça B va superar amb autoritat les dues eliminatòries contra el Castillo
i el Barbastre amb un balanç de nou gols a favor i cap en contra. A més, sis jugadors del Barça B,
a part de Bojan i Giovani, que ja van començar la temporada amb el primer equip, van debutar
amb el conjunt de Rijkaard: Oier, Víctor Sánchez, Pedrito, Víctor Vázquez, Fali i Rueda.

Posició

Nom

Porters
Defenses
Migcampistes
Davanters
Entrenador
Segon entrenador

Oier, Planche, Pau
Botia, Córcoles, Víctor, Jeffrey, Faly, Marc
Sergio, Dimas, Abraham, Rueda, Víctor, Toribio, Xavi Torres
Eneko, Jeffren, Guerra, Pedro, Urbano, Víctor
Josep Guardiola
Tito Vilanova

Classificació

Campió grup V Tercera Divisió i ascens a Segona Divisió B.
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JUVENIL A

JUVENIL B

Al Juvenil A li va mancar la sort per assolir les dues competicions
que va disputar. Els nois d’Àlex García van lluitar fins al final amb
el Vila-real per guanyar la Lliga, però una derrota al camp dels
castellonencs en el tram final de la temporada va situar-los en el
segon lloc del campionat. A la Copa del Rei, el Barça va realitzar
un torneig excel·lent i va eliminar el R. Madrid, l’Espanyol i el Celta.
Amb tot, a la final, disputada a Aranda de Duero, el Juvenil
blaugrana va caure derrotat contra el Sevilla per 2 a 0.

El Juvenil B va revalidar el títol de Lliga conquerit la temporada
2006/07. El conjunt de Rodolf Borrell va ser el millor en una categoria,
la Lliga Nacional Juvenil, en què majoria d’equips comptaven amb
jugadors un o dos anys més grans. A més, l’equip va haver de superar
moltes lesions i les absències de sis jugadors que, en el tram decisiu
de la temporada, van haver de deixar l’equip per participar en
l’Europeu sub-17. Tot i aquestes circumstàncies, el Juvenil B es va
proclamar campió una jornada abans del final de la Lliga.

Posició

Nom

Posició

Nom

Porters
Defenses
Migcampistes
Davanters
Entrenador
Segon entrenador

Massip, Miño
Mauri, Polaco, Blasco, Dani, Rubén, Pons, Álex, Mario
Thiago, Álex Bolaños, Jonathan, Fontas, David, Ilie, Enric
Gai, Iago, Walter, Juan Antonio, Rodri, Yepes
Álex García
Marc Huguet

Porters
Defenses
Migcampistes
Davanters
Entrenador
Segon entrenador

Diego, Álex
Bartra, Hernández, Angi, Montoya, Planas, Segarra, Terrón
Cuqui, Krol, Martí, Oriol Romeu, Manuel, Valle
Quim, Carmona, José Luís, Ckiki, Rochina
Rodolf Borrell
Lluís Francisco Zaldívar

Classificació

Subcampió Divisió d’Honor Juvenil i subcampió Copa del Rei

Classificació

Campió Lliga Nacional Juvenil Grup VII
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CADET A

CADET B

Els nois de Xavier García Pimienta van acabar la temporada amb
bon gust de boca en guanyar el Campionat de Catalunya. El Cadet
A es va imposar a l’Espanyol a la final per 1 a 0. Aquest títol va
compensar la decepció de no haver guanyat un títol de Lliga que
semblava assequible al principi de temporada. Tot i el bon inici
a la competició, una mala ratxa a la segona volta va fer impossible
superar el primer classificat de la Lliga, l’Espanyol.

El Cadet B va dominar la Lliga Preferent des del principi. L’equip
de Víctor Sánchez va treballar amb el mateix bloc guanyador de la
temporada 2006/07. La diferència d’edat favorable a la majoria de
rivals es va compensar gràcies al talent i la capacitat ofensiva d’un
equip que també va demostrar caràcter guanyador. El Cadet B
també va guanyar la fase catalana de la Nike Premier Cup, un
torneig amistós molt prestigiós que no va poder assolir en l’àmbit
espanyol en perdre la final amb el Reial Madrid per penals.

Posició

Nom

Posició

Nom

Porters
Defenses
Migcampistes
Davanters
Entrenador
Segon entrenador

Carlos, Ibáñez
Blanchart, Dalmau, Marc, Sergi
Balliu, Sito, Javi, Ori, Gustavo, Monsergas, Palau, Sergi, Oriol
Quique, Brian, Ceballos, Gaba, Pablo, Parry, Manu
Francisco Javier García Pimienta
Marc Guitart

Porters
Defenses
Migcampistes
Davanters
Entrenador
Segon entrenador

Richy, Ela, Jesús
Sergio, Carmona, Dani, Pau, Joshua
Rafa, Edu, Roger, Bacary, Ateba, Tina, Raul, Maikel
Ernesto, David, Pol, Pablo, Adamu, Etock, Marc
Víctor Manuel Sánchez
Jaume Vives

Classificació

Campió Campionat Catalunya

Classificació

Campió Lliga Preferent Cadet i Campió Campionat Catalunya
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INFANTIL A

INFANTIL B

Immillorable temporada de l’Infantil A, que va conquerir la Lliga, el
Campionat de Catalunya i tots els tornejos que va disputar. Els nois de
Fran Sánchez van fer un pas endavant clau en la seva progressió amb
una temporada sense alts i baixos. Tot i comptar amb jugadors procedents de països tan diversos com el Brasil, la República Dominicana i
el Camerun, els infantils blaugrana van treballar i van jugar com un
bloc compacte en què les individualitats van estar al servei de l’equip.

Després de moltes temporades el Barça es va tornar a proclamar
campió de la Lliga Preferent Infantil. Aquesta competició acostuma
a ser molt complicada per als equips blaugrana, ja que en aquesta
edat el diferencial físic que suposa actuar contra nens un any més
grans és molt complicat de superar. La feina de Sergi Domènech
i la gran qualitat dels integrants d’una generació que ho ha
guanyat tot des de petitets van ser les claus de l’èxit de l’Infantil B.

Posició

Nom

Posició

Nom

Porters
Defenses
Migcampistes
Davanters
Entrenador
Segon entrenador

Pol, Marc
Carles, Brian, Aitor, Albert
Babunski, Pol, Robert, Fernando, Eugeni, Bakoyock, Carlos
Hendrio, Gerard, Cristian, Moussima, Miki, Mamadou, Pol
Francesc Sánchez
Pedro Abraham

Porters
Defenses
Migcampistes
Davanters
Entrenador
Segon entrenador

Pol, Toni
Marc, Adrià, Alexis, Roger, Gabi
Toni, Simon, Godswill, Albert, Pau, Sergi, Jon, Sandro
Keita, Héctor, Joel, Pau, Ebwelle, Cristian
Sergi Domènech
Xavier Bravo

Classificació

Campió Divisió Honor Infantil i campió Campionat Catalunya

Classificació

Campió Lliga Preferent Infantil
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ALEVÍ A

ALEVÍ B

Excepcional temporada dels nois d’Andrés Carrasco. L’equip barcelonista va guanyar tots els partits que va disputar i va batre tots els
registres golejadors amb un total de 155 gols. L’Aleví A va guanyar la
Lliga amb autoritat i el Campionat de Catalunya en derrotar l’Espanyol
a la final per 3 a 0. A més, els blaugranes també van assolir el torneig
amb més repercussió mediàtica, el de futbol-7 de Brunete.

Per primera vegada a la història del futbol base blaugrana el
Barça va conquerir la Lliga Preferent Aleví. El trànsit del futbol-7
de benjamins va tornar a ser lent però efectiu. Des del mes de
gener la progressió dels nois d’Albert Puig va créixer en cada
partit fins al punt de superar el Duesaigües, el líder de la competició durant gran part de la temporada.

Posició

Nom

Posició

Nom

Porters
Defenses
Migcampistes
Davanters
Entrenador
Segon entrenador

Pol, Marc
Fran, Carlos, Agustí, Dani
Adrià, Aleix, Álex, Sebas, Pepín, Sergi, Enguene Onana
Eric, Alberto, Marc, Ferran, Musta, Mamadou, Adama
Andrés Carrasco
Xavier Ferrando

Porters
Defenses
Migcampistes
Davanters
Entrenador
Segon entrenador

Dani, Ernest, Llera
Unai, Roger, Enric, Edgar, Pau, Guim, Stephane
David, Joel, Álex, Víctor, Íker, Iván, Ferran, Adrià
Carlos, Conrad, Iván, Josimar
Albert Puig
Agustí Zaera

Classificació

Campió Divisió Honor Aleví i campió Campionat Catalunya

Classificació

Campió Lliga Preferent Aleví
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BENJAMÍ A

BENJAMÍ B

Els nois de Sergi Milà van revalidar la Lliga aconseguida a la
temporada 2006/07. Els benjamins blaugrana van mantenir un cos
a cos molt interessant amb l’Espanyol fins al final del campionat.
Va ser en la darrera jornada del campionat, en el partit davant el
Granollers, quan l’equip blaugrana va certificar un guardó que va
ser molt celebrat per tots els components d’aquest equip.

Tot i finalitzar en el tercer lloc del seu grup, els nois de Jordi Font
van protagonitzar la millor temporada d’aquest conjunt dels últims
anys. L’equip més jove del futbol base barcelonista va tenir una
bona evolució quant a l’adaptació en una competició en què la
diferència d’edat respecte dels conjunts rivals és força notòria.
Amb tot, els blaugranes van sumar 20 punts més que l’Espanyol.

Posició

Nom

Posició

Nom

Porters
Defenses
Migcampistes
Davanters

Joan, Jorge
Aleña, Ferran, Sveinn, Marc, Damià
Ignasi, Joan, Johan, Javi, Joel
Ian, Joel

Porters
Defenses
Migcampistes
Davanters

Adrià, Lluís
Raúl, Guillem, Óscar, Joel
Marc, Oriol, Joan, Sergi, Ignasi
Ibo, Roger

Entrenador
Segon entrenador

Sergi Milà
Sergi Ucles

Entrenador
Segon entrenador

Jordi Font
Jordi Puig

Classificació

Campió Lliga Preferent

Classificació

Tercer lloc Lliga Preferent
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Futbol femení
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FC BARCELONA A

FC BARCELONA B

Les noies de Xavi Llorens van assolir l’objectiu de tornar a la Superlliga.
Després de proclamar-se campiones de la Lliga Nacional femenina, la
fase d’ascens no va ser un obstacle per a un equip molt superior als
seus rivals. Les golejades contra el Pozuelo i el Olivo van permetre al
Barça tornar a la màxima categoria del futbol femení per la porta gran.

El Barça B femení també va pujar de categoria. Les noies de Joaquim
Querol es van proclamar campiones de la Primera Divisió i d’aquesta
manera tornaran jugar amb ple dret a la Lliga Nacional. Aquest equip
va demostrar la seva solidesa en acabar la competició invicte.

Posició

Nom

Posició

Nom

Portera
Defenses
Migcampistes
Davanteres
Entrenador
Segona entrenadora

Laura, Cristina
Verónica, Cynthia, Esther, Sheila, Melanie, Silvia, Clara, Marta
Alba, Zaida, Marta, Sandra
Paulina, Cristina, Jesica, Elba
Xavi Llorens
Berta Carles

Portera
Defenses
Migcampistes
Davanteres
Entrenador
Segona entrenadora

Norma
Juliana, Leila, Eva, Silvia, Esther
Laura, Cristina, Sofía, Anna, Erika, María
Laura, Lorena, Gemma, Cristina
Joaquim Querol
Alba Vilas

Classificació

Campió Lliga Nacional grup 6 i ascens a la Superlliga

Classificació

Campió Primera Divisió Grup 1 i ascens a la Lliga Nacional

FC BARCELONA C

FC BARCELONA D

L’equip de David Benito va acabar en la tercera posició del grup
cinquè de la Segona Divisió. El tercer equip femení blaugrana
no va poder guanyar la Lliga però la feina formativa va ser molt
productiva durant tota la temporada.

Les noies de Carles Tregón van aconseguir el doblet en guanyar la
Lliga Cadet-Juvenil i el Campionat de Catalunya de la seva categoria. La solidesa d’aquest equip queda reflectida en la xifra de gols
que van encaixar, només quatre en tota la temporada.

Posició

Nom

Portera
Defenses
Migcampistes
Davanteres
Entrenador
Segon entrenador

Miriam, Alba
Sara F., Sara G., Andrea, Núria, Beatriz
Alba, Rebeca, Sandra, Gabriela, Aina Judith
Estefanía, Olga, Lucia
David Benito
José Miguel Pedroso

Classificació

Tercera posició grup V Segona Divisió

Posició

Nom

Portera
Defenses
Migcampistes
Davanteres
Entrenador

Desiree
Maria, Marta, Jessica, Laia, Anna
Helena, Laura
Blanca, Nerea, Laura, Carla, Claudia, Miriam, Ariana
Carlos Tregón

Classificació

Campió Lliga Cadet-Juvenil i campió Campionat Catalunya
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FCBEscola

LA BASE DELS FUTURS JUGADORS
La FCBEscola, escola de futbol pròpia del FC Barcelona, va comptar amb la participació de
gairebé 400 nens i nenes d’entre 6 i 12 anys. El projecte de la FCBEscola s’alça al voltant
de la idea de la formació integral de l’alumne, i està concebut com una proposta transversal que va més enllà de la vessant purament esportiva per esdevenir una escola de referència també en la vessant educativa, lúdica i emotiva. Aquest reconeixement ultrapassa les
nostres fronteres, fins al punt que la FCBEscola s’ha convertit en un referent, tant per a la
resta d’escoles de futbol del nostre país com per a les diferents FCBEscola que hi ha a
Mèxic, el Pròxim Orient (Egipte, Kuwait i l’Aràbia Saudita) i l’Àsia (Hong Kong).
Al final de la temporada, una vintena de joves jugadors i jugadores formats als nostres
equips i/o sorgits de les diferents seus que la FCBEscola de Tecnificació té arreu de
Catalunya van passar a formar part dels equips inferiors del FC Barcelona. A més, almenys
quatre entrenadors de la FCBEscola seran entrenadors del Futbol Base a partir de la
temporada vinent. Aquests tècnics i alumnes s’afegeixen als divuit jugadors i cinc tècnics
que han ingressat a les categories inferiors del FC Barcelona els darrers tres anys.
Aquesta temporada els equips de la FCBEscola van participar en gairebé un centenar de tornejos i partits amistosos, que van tenir lloc a les nostres instal·lacions, arreu de Catalunya, a la
resta de l’Estat espanyol i a l’estranger (Polònia, Portugal, Àustria, França, Itàlia, Suïssa i Suècia).
La presència de la FCBEscola als Campus d’Estiu a l’estranger també va experimentar un fort
creixement amb presència als Estats Units, Itàlia, Mèxic, el Japó, Dinamarca i Turquia.

Organigrama
Mànager
Miquel Puig
Director Tècnic
Josep Gombau
Coordinador General
Jordi Pérez
Coordinador etapa de Formació
Pau Martí
Coordinador etapa de Preformació
Ernest Amat
Coordinador etapa d’Iniciació
Rubén Martí
Assistent
Melisa López
Entrenadors
Guillem Castro, Cristian Catena, Carles Gil,
Carles Uclés, Naoto Muramatsu, David
Sánchez, Marc Sabaté, Sergi Ponsá, Joel
Roig, Joan Oliva, Òscar Hernández, Marc
Vinyals, Àlex Gómez, Micky Castiella, Albert
Puig i Joan Manel Mena
Entrenadors de porters
Joan Dellà, Eduard Lomas i Abel Dellà
Assistents de vestidors
Marc Torrents, Èdgar Acedo, Pau Forcadell,
Jordi Arasa i Silverio Esteban
Fisioterapeuta
Judit València
Director Tècnic de les FCBEscola
del Pròxim Orient
Ruben Dellà
Director Tècnic FCBEscola Egipte
Ramon Curto
Director Tècnic FCBEscola Kuwait
Joan Subirats
Director Tècnic FCBEscola Aràbia Saudita
Enric Duran
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Altes
Juan Ignacio ‘PEPE’ SÁNCHEZ Unicaja Màlaga Alex ACKER Olympiacos Ersan ILYASOVA Milwaukee Bucks
Albert MONCASI Equips inferiors Gary NEAL* Pinar Karsikaya
*Gary Neal es va incorporar a la plantilla blaugrana el 4 de febrer del 2008. *Michel Morandais va formar part de la plantilla blaugrana del 31 d’agost al 7 de desembre del 2007.

Albert MONCASI
PIVOT DORSAL 24
Lloc i data naixement
04.05.1986
Premià de Mar (Maresme)

Alex ACKER
Denis MARCONATO
ESCORTA DORSAL 34
PIVOT DORSAL 9
Lloc i data naixement
Lloc i data naixement
21.01.1983 Compton
29.07.1975
(Califòrnia - Estats Units)

Treviso (Itàlia)

Ersan ILYASOVA
Fran VÁZQUEZ
Gary NEAL
Gianluca BASILE
ALA-PIVOT DORSAL 21 ALA-PIVOT DORSAL 17 ESCORTA DORSAL 13 ESCORTA DORSAL 5
Lloc i data naixement
Lloc i data naixement
Lloc i data naixement
Lloc i data naixement
15.05.1987
01.05.1983
11.11.1984 Aberdeen
25.01.1975
Eskisehir (Turquia)

Chantada (Lugo)

Baixes
Roko Leni UKIC Lottomatica Roma (cedit) Juan Carlos NAVARRO Memphis Grizzlies
Rodrigo DE LA FUENTE Benetton Treviso / Lottomatica Roma Michalis KAKIOUZIS Cajasol
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(Meryland – Estats Units)

Ruvo Di Puglia (Itàlia)

Jaka LAKOVIC
BASE DORSAL 10
Lloc i data naixement
09.07.1978
Ljubljana (Eslovènia)

08
Equip tècnic
ENTRENADOR AJUDANT
Josep Maria Berrocal
DELEGAT
Xavier Montolio
DOCTOR
Gil Rodas
PREPARADOR FÍSIC
Toni Caparrós
FISIOTERAPEUTA
Toni Bové
MASSATGISTA
Eduard Torrent
ENCARREGAT DE MATERIAL
Francesc Páez

Entrenador
Dusko Ivanovic / Xavier Pascual
Xavier Pascual va substituir Dusko Ivanovic
a partir del 14 de febrer del 2008

Jordi TRIAS
ALA-PIVOT
DORSAL 8
Lloc i data naixement
05.11.80 Girona

Mario KASUN
PIVOT DORSAL 41
Lloc i data naixement
05.04.1980

Juan Ignacio ‘PEPE’
SÁNCHEZ · BASE
DORSAL 6 Lloc i data
naixement 08.05.1977

Roger GRIMAU
ESCORTA DORSAL 44
Lloc i data naixement
14.07.1978

Vinkovci (Croàcia)

Bahia Blanca (Argentina)

Barcelona
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Lliga ACB

TRAJECTÒRIA ASCENDENT I PLAÇA D’EUROLLIGA
L’AXA Barça va assolir de manera brillant una plaça per a l’Eurolliga 2008/09 gràcies a una trajectòria ascendent al final
del campionat que va permetre a l’equip blaugrana arribar a la final dels play-off. A la fase regular, el conjunt barcelonista va
acabar en la tercera posició amb un balanç de 24 victòries i 10 derrotes. Als quarts de final els homes de Xavi Pascual van
superar per la via ràpida l’Iurbentia Bilbao guanyant al Palau per 75 a 64 i a La Casilla per 83 a 92. A les semifinals, davant
el Joventut, el Barça també va guanyar per 2 a 0. A Badalona l’equip blaugrana va fer un joc excel·lent i es va imposar per 90
a 93. Al Palau es va ratificar el pas a la final amb una clara victòria per 85 a 71 en un gran partit de Lakovic, Acker i Ilyasova,
que van ser tres jugadors clau en l’eliminatòria. Amb aquest triomf els blaugranes es van assegurar la classificació per a
l’Eurolliga 2008/09. A la final els esperava el Tau, i el factor pista estava a favor de l’AXA Barça. No obstant això, el conjunt
basc va ser superior i va guanyar per 3 victòries a 0. Els homes de Spahija van desplegar un gran joc interior, en especial
Splitter i Mickeal, el jugador més valuós de la final, i el Barça no va tenir opcions de conquerir el campionat.
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Jornada

Data

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 play-off 1r partit
Quarts de final play-off 2n partit
Semifinals play-off 1r partit
Semifinals play-off 2n partit
Final play-off 1r partit
Final play-off 2n partit
Final play-off 3r partit

07-10-07
13-10-07
18-10-07
21-10-07
27-10-07
04-11-07
11-11-07
18-11-07
25-11-07
01-12-07
09-12-07
16-12-07
22-12-07
28-12-07
30-12-07
06-01-08
13-01-08
19-01-08
26-01-08
03-02-08
17-02-08
24-02-08
02-03-08
09-03-08
16-03-08
23-03-08
26-03-08
29-03-08
06-04-08
12-04-08
19-04-08
26-04-08
01-05-08
09-05-08
16-05-08
18-05-08
22-05-08
24-05-08
29-05-08
31-05-08
03-06-08

Partit
Grup Capitol Valladolid - AXA FC Barcelona
AXA FC Barcelona - MMT Estudiantes
DKV Joventut - AXA FC Barcelona
AXA FC Barcelona - Gran Canària
Akasvayu Girona - AXA FC Barcelona
AXA FC Barcelona - Alta Gestión Fuenlabrada
AXA FC Barcelona - Grupo Begar Lleó
CB Granada - AXA FC Barcelona
Cajasol - AXA FC Barcelona
AXA FC Barcelona - Pamesa València
Ricoh Manresa - AXA FC Barcelona
AXA FC Barcelona - TAU Ceràmica
Unicaja - AXA FC Barcelona
AXA FC Barcelona - R. Madrid
Vive Menorca - AXA FC Barcelona
AXA FC Barcelona - Iurbentia Bilbao
Polaris World CB Múrcia - AXA FC Barcelona
Kalise Gran Canària - AXA FC Barcelona
AXA FC Barcelona - DKV Joventut
MMT Estudiantes - AXA FC Barcelona
AXA FC Barcelona - Grupo Capitol Valladolid
Alta Gestión Fuenlabrada - AXA FC Barcelona
AXA FC Barcelona - Akasvayu Girona
AXA FC Barcelona - Ricoh Manresa
Pamesa València - AXA FC Barcelona
AXA FC Barcelona - Cajasol
AXA FC Barcelona - CB Granada
Grupo Begar Lleó - AXA FC Barcelona
AXA FC Barcelona - Vive Menorca
TAU Ceràmica - AXA FC Barcelona
AXA FC Barcelona - Unicaja
R. Madrid - AXA FC Barcelona
AXA FC Barcelona - Polaris World CB Múrcia
Iurbentia Bilbao - AXA FC Barcelona
AXA FC Barcelona - Iurbentia Bilbao
Iurbentia Bilbao - AXA FC Barcelona
DKV Joventut - AXA FC Barcelona
AXA FC Barcelona - DKV Joventut
AXA FC Barcelona - TAU Ceràmica
AXA FC Barcelona - TAU Ceràmica
TAU Ceràmica - AXA FC Barcelona

Resultat
77-86
81-64
94-73
69-65
85-89
78-62
67-56
68-71
75-58
83-80
64-77
89-85
77-62
84-65
85-68
73-66
95-82
88-74
85-74
79-86
69-62
77-69
78-58
87-70
68-75
76-86
85-75
61-82
74-64
77-81
68-67
90-73
81-75
90-84
75-64
83-92
90-93
85-71
64-75
74-78
76-61
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Lliga Europea

A UN PAS DE LA FINAL A QUATRE
L’AXA Barça es va quedar a un pas de disputar la Final a Quatre de Madrid en caure davant el Maccabi en l’eliminatòria dels quarts
de final. A la primera fase de la competició els barcelonistes van acabar tercers del seu grup amb un balanç de nou victòries i cinc
derrotes. La trajectòria al Top 16 es va iniciar amb una victòria ajustada davant l’Unicaja, el primer partit en què Xavi Pascual havia
substituït Ivanovic a la banqueta. A la darrera jornada del Top 16 el Barça tenia l’obligació de derrotar el CSKA al Palau per accedir
als quarts de final. En un final molt emocionant, l’equip blaugrana va aconseguir guanyar el conjunt rus per 64 a 62, i es va adjudicar
la segona plaça del seu grup. Als quarts de final el factor pista a favor del Maccabi va ser clau en el desenllaç de la sèrie. En el primer
partit el Barça va mantenir les seves opcions fins a l’últim quart, en què els israelians van estar més encertats en els darrers minuts
i es van endur el triomf per 81 a 75. En el segon partit, disputat al Palau Blaugrana, l’AXA Barça, liderat per un excel·lent Basile, autor
de 34 punts, va forçar el tercer i definitiu matx en guanyar per 83 a 74. En un ambient impressionant amb gairebé 10.000 persones
que omplien el Nokia Arena, el conjunt local no va donar opcions als blaugranes i es va acabar imposant per 88 a 75.
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Jornada

Data

Partit

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

24-10-07
01-10-07
08-11-07
15-11-07
22-11-07
29-11-07
05-12-07
13-12-07
20-12-07
02-01-08
10-01-08
17-01-08
23-01-08
31-01-08
14-02-08
20-02-08
28-02-08
05-03-08
12-03-08
20-03-08
01-04-08
04-04-08
10-04-08

Partizan - AXA FC Barcelona
AXA FC Barcelona - Fenerbahçe Ülker
AXA FC Barcelona - Chorale Roanne
Panathinaikos - AXA FC Barcelona
AXA FC Barcelona - R. Madrid
Lottomatica - AXA FC Barcelona
AXA FC Barcelona - Brose Baskets
AXA FC Barcelona - Partizan
Fenerbahçe Ülker - AXA FC Barcelona
Chorale Roanne - AXA FC Barcelona
AXA FC Barcelona - Panathinaikos
R. Madrid - AXA FC Barcelona
AXA FC Barcelona - Lottomatica
Brose Baskets - AXA FC Barcelona
AXA FC Barcelona - Unicaja
CSKA Moscou - AXA FC Barcelona
AXA FC Barcelona - Lottomatica
Unicaja - AXA FC Barcelona
Lottomatica - AXA FC Barcelona
AXA FC Barcelona - CSKA Moscou
Maccabi Tel Aviv - AXA FC Barcelona
AXA FC Barcelona - Maccabi Tel Aviv
Maccabi Tel Aviv - AXA FC Barcelona

Resultat
81-78
82-67
82-76
76-66
73-62
65-74
80-58
95-69
78-85
79-89
55-56
82-79
75-77
65-69
64-62
72-55
86-57
62-61
68-63
64-62
81-75
83-74
88-75
33
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Copa del Rei
Supercopa ACB
EL CAMPIÓ NO POT REVALIDAR EL TÍTOL
L’AXA Barça va caure als quarts de final de la Copa del Rei de Vitòria
davant l’Iurbentia Bilbao en una competició que va acabar adjudicant-se el
DKV Joventut. L’equip d’Ivanovic no va poder trencar el malefici dels
campions en aquesta competició en què cap conjunt ha pogut revalidar el
títol des de fa vint anys. Després d’un primer quart molt igualat que va
acabar amb el marcador empatat (24 a 24), els bascos van aconseguir
imposar el seu ritme i van arribar al descans amb cinc punts d’avantatge
(39 a 34), diferència que es va ampliar fins als 10 punts (66 a 56) quan
faltaven tres minuts per al final. Amb tot, l’AXA Barça va reaccionar i, de la
mà d’uns esplèndids Trias (18 punts i 6 rebots) i Lakovic (22 punts, amb 6
triples), va arribar a posar-se a només un punt de l’Iurbentia, 70 a 69, però
no va tenir temps per capgirar el marcador.

Jornada

Data

Partit

Quarts
de final

07-02-2008

Iurbentia Bilbao - AXA FC Barcelona

Resultat
70-69

L’AMFITRIÓ S’IMPOSA
L’AXA FC Barcelona va perdre en les semifinals de la Supercopa ACB contra
l’Iurbentia Bilbao, amfitrió de la competició, i no va poder disputar la final d’un
torneig que va acabar conquerint el TAU Ceràmica. Un mal inici de l’equip
d’Ivanovic, castigat per les lesions d’Acker i de Grimau, va ser clau en la resolució del partit. Al final del primer quart l’equip basc ja dominava per 11 punts
(22 a 11) amb el suport d’una afició que omplia el Bizkaia Arena. Tot i un
magnífic parcial de 0 a 14 que va permetre a l’AXA Barça posar-se al davant
en el marcador, el Bilbao va capgirar la situació i va arribar al descans amb un
avantatge de 9 punts (38 a 29). Malgrat el magnífic rendiment de l’eslovè
Lakovic, que va anotar 23 punts, el Barça no va poder remuntar el partit, el
qual va acabar amb victòria local per 74 a 67.
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Jornada

Data

Partit

Semifinal

28-09-07

Iurbentia Bilbao – AXA FC Barcelona

Resultat
74-67
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Lliga Catalana
Homenatge a Dueñas
SENSE OPCIÓ A LES SEMIFINALS
En un partit disputat a Badalona, l’AXA FC Barcelona va perdre davant el DKV
Joventut per 83 a 60 en les semifinals de la Lliga Catalana. En plena pretemporada, l’equip de bàsquet es va ressentir en excés de la manca de ritme i d’acoblament dels nous jugadors. El DKV Joventut va realitzar un molt bon començament
de partit i, basant-se en un gran encert des de la línia de 6,25, va acabar el
primer quart amb un avantatge de 13 punts (23 a 10). Aquesta diferència va anar
augmentant al llarg del partit, en part per les pèrdues de pilota dels homes
d’Ivanovic i la manca d’encert en els tirs lliures. El millor encistellador blaugrana
del partit va ser l’eslovè Lakovic, amb 16 punts.

Jornada

Data

Partit

Semifinal

22-09-07

DKV Joventut – AXA FC Barcelona

Resultat
83-60

DUEÑAS, BLAUGRANA PER SEMPRE
Coincidint amb el partit de la Lliga ACB que va enfrontar l’AXA Barça amb l’Alta Gestión Fuenlabrada, Roberto Dueñas va rebre un emotiu
homenatge al Palau Blaugrana. En l’acte es va descobrir la seva samarreta amb el número 12, que restarà penjada a la part alta del Palau
al costat de la de jugadors mítics com Epi, Solozábal i Andrés Jiménez. Dueñas, que va ser jugador barcelonista durant deu temporades,
va fer una volta d’honor a la pista durant la qual va rebre l’ovació dels aficionats blaugrana.
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Bàsquet base

JÚNIOR

CADET A

L’equip Júnior va fer una temporada força completa i va arribar a
totes les finals de les competicions que va disputar, però la fortuna
no va estar al costat dels joves d’Àlex García en els moments decisius. Al Campionat d’Espanya es va perdre la final davant l’Unicaja
per 73 a 61. El Zeleznik de Belgrad va ser el botxí dels blaugranes
a la final del Nike Internacional júnior, equivalent a l’Eurolliga, així
com també en el prestigiós Torneig de l’Hospitalet. A més, el Barça
també va ser segon a la fase final del Campionat de Catalunya.

Els jugadors dirigits per Iñigo Zorzano van millorar molt els
resultats de la campanya anterior. L’únic equip que va ser capaç
de superar el cadet blaugrana va ser el DKV Joventut. L’equip
de Badalona es va imposar tant en el Campionat de Catalunya
—74 a 77 a la final— com en el Campionat d’Espanya, en què
el Barça va perdre per 56 a 61. En aquest torneig el blaugrana
Michel Acosta va ser designat com el jugador més valuós de
la final amb 14 punts i 18 rebots.

Posició

Nom

Bases
Escortes
Alers
Pivots

Daniel Pérez, Albert Salat, Alejandro Hernández
Konstantine Tomaradze, Agustí Morales
Jorge Cano
Rafael Barbosa, Michel Diouff, Papa Abdoulaye,
Michel Acosta, Miquel Prat
Àlex García

Entrenador
Classificació

Subcampió del Campionat d’Espanya, de Catalunya
i de l’Eurolliga júnior.

CADET B
Immillorable temporada dels cadets de primer any. L’equip dirigit
per Rubén Muñoz va acabar la Lliga regular dels Interterritorials
de Catalunya sense conèixer la derrota i amb un total de divuit
victòries. Aquests magnífics resultats van ser rubricats amb la
consecució del Campionat Interterritorial de Catalunya després
de guanyar a la fase final tant el Granollers per 79 a 64 com
després, a la final, el Bisbal Bàsquet per 77 a 61.
Posició

Nom

Bases
Escortes
Alers
Pivots
Entrenador

Marc Olle, Lluís Costa, Nicolás Darrigo
Joan Pardina, Joan Pau Pilán
Just Pelayo, Marc Fontanals, Daniel Martínez
Diego Pérez, Miquel Aymat
Rubén Muñoz

Classificació

36

Campió del Campionat de Catalunya Interterritorial.

Posició

Nom

Bases
Escortes
Alers
Pivots
Entrenador

Carles Marzo, Joan Creus
Jordi Gratacós, Ángel Aparicio, Alberto Galván
Joan Roig, Guifré Bonfill
Antoni Carrasco, Jordi Mas, Aitor Gómez
Iñigo Zorzano

Classificació

Subampió de Catalunya i subcampió d’Espanya.
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INFANTIL A

INFANTIL B

Els jugadors de Bernat Magrans van assolir totes les competicions
disputades. A la Minicopa, el Barça es va proclamar campió en
vèncer el DKV Joventut per un clar 66 a 45. En els Campionats de
Catalunya, l’equip blaugrana va guanyar els tres partits disputats
davant el DKV Joventut, el Mataró i l’Akasvayu Girona. L’últim títol
de la temporada va ser el Campionat d’Espanya disputat a
Monzón, en què els nois de Magrans es van imposar a la final al
DKV Joventut per un còmode 63 a 47.

L’objectiu d’aquesta temporada per a l’Infantil B era mantenir el nivell
ofert la temporada anterior al nivell B1 dels campionats de promoció
de Barcelona. El nois encapçalats per Núria Montolio van assolir
el repte de guanyar el Campionat de Catalunya i van acabar sent
campions del grup amb un balanç de quinze victòries i només una
derrota. L’equip també va aconseguir guanyar el torneig preinfantil de
Tres Cantos (Madrid), en què es va imposar a la final al DKV Joventut.

Posició

Nom

Posició

Nom

Bases
Alers

Carlos Barrera, Oriol Paulí, Josep Pérez
Rubén Castón, Èric González, Alejandro Gómez,
Alejandro González
Gerard Colomé, Dídac Gaznares, Víctor González,
Miquel Salvó, Albert Ayllón
Bernat Magrans

Bases
Escortes
Alers

Bernat Camarasa
Oscar Valverde, Adrián Martínez
Aleix Martínez, Marc Giménez, Francesc Guimerà,
Sergio Martín, Albert Graells
David Martínez, Arnau Saborido
Núria Montolio

Pivots
Entrenador
Classificació

Campió de la Minicopa, campió de Catalunya
i campió d’Espanya.

Pivots
Entrenadora
Classificació

Campió de Catalunya nivell B1 grup 1.
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Altes
Juan Ignacio ‘PEPE’ SÁNCHEZ Unicaja Màlaga Alex ACKER Olympiacos Ersan ILYASOVA Milwaukee Bucks
Albert MONCASI Equips inferiors Gary NEAL* Pinar Karsikaya
*Gary Neal es va incorporar a la plantilla blaugrana el 4 de febrer del 2008. *Michel Morandais va formar part de la plantilla blaugrana del 31 d’agost al 7 de desembre del 2007.

Albert MONCASI
PIVOT DORSAL 24
Lloc i data naixement
04.05.1986
Premià de Mar (Maresme)

Alex ACKER
Denis MARCONATO
ESCORTA DORSAL 34
PIVOT DORSAL 9
Lloc i data naixement
Lloc i data naixement
21.01.1983 Compton
29.07.1975
(Califòrnia - Estats Units)

Treviso (Itàlia)

Ersan ILYASOVA
Fran VÁZQUEZ
Gary NEAL
Gianluca BASILE
ALA-PIVOT DORSAL 21 ALA-PIVOT DORSAL 17 ESCORTA DORSAL 13 ESCORTA DORSAL 5
Lloc i data naixement
Lloc i data naixement
Lloc i data naixement
Lloc i data naixement
15.05.1987
01.05.1983
11.11.1984 Aberdeen
25.01.1975
Eskisehir (Turquia)

Chantada (Lugo)

Baixes
Roko Leni UKIC Lottomatica Roma (cedit) Juan Carlos NAVARRO Memphis Grizzlies
Rodrigo DE LA FUENTE Benetton Treviso / Lottomatica Roma Michalis KAKIOUZIS Cajasol
28

(Meryland – Estats Units)

Ruvo Di Puglia (Itàlia)

Jaka LAKOVIC
BASE DORSAL 10
Lloc i data naixement
09.07.1978
Ljubljana (Eslovènia)

08
Equip tècnic
ENTRENADOR AJUDANT
Josep Maria Berrocal
DELEGAT
Xavier Montolio
DOCTOR
Gil Rodas
PREPARADOR FÍSIC
Toni Caparrós
FISIOTERAPEUTA
Toni Bové
MASSATGISTA
Eduard Torrent
ENCARREGAT DE MATERIAL
Francesc Páez

Entrenador
Dusko Ivanovic / Xavier Pascual
Xavier Pascual va substituir Dusko Ivanovic
a partir del 14 de febrer del 2008

Jordi TRIAS
ALA-PIVOT
DORSAL 8
Lloc i data naixement
05.11.80 Girona

Mario KASUN
PIVOT DORSAL 41
Lloc i data naixement
05.04.1980

Juan Ignacio ‘PEPE’
SÁNCHEZ · BASE
DORSAL 6 Lloc i data
naixement 08.05.1977

Roger GRIMAU
ESCORTA DORSAL 44
Lloc i data naixement
14.07.1978

Vinkovci (Croàcia)

Bahia Blanca (Argentina)

Barcelona
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Lliga ACB

TRAJECTÒRIA ASCENDENT I PLAÇA D’EUROLLIGA
L’AXA Barça va assolir de manera brillant una plaça per a l’Eurolliga 2008/09 gràcies a una trajectòria ascendent al final
del campionat que va permetre a l’equip blaugrana arribar a la final dels play-off. A la fase regular, el conjunt barcelonista va
acabar en la tercera posició amb un balanç de 24 victòries i 10 derrotes. Als quarts de final els homes de Xavi Pascual van
superar per la via ràpida l’Iurbentia Bilbao guanyant al Palau per 75 a 64 i a La Casilla per 83 a 92. A les semifinals, davant
el Joventut, el Barça també va guanyar per 2 a 0. A Badalona l’equip blaugrana va fer un joc excel·lent i es va imposar per 90
a 93. Al Palau es va ratificar el pas a la final amb una clara victòria per 85 a 71 en un gran partit de Lakovic, Acker i Ilyasova,
que van ser tres jugadors clau en l’eliminatòria. Amb aquest triomf els blaugranes es van assegurar la classificació per a
l’Eurolliga 2008/09. A la final els esperava el Tau, i el factor pista estava a favor de l’AXA Barça. No obstant això, el conjunt
basc va ser superior i va guanyar per 3 victòries a 0. Els homes de Spahija van desplegar un gran joc interior, en especial
Splitter i Mickeal, el jugador més valuós de la final, i el Barça no va tenir opcions de conquerir el campionat.
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Jornada

Data

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 play-off 1r partit
Quarts de final play-off 2n partit
Semifinals play-off 1r partit
Semifinals play-off 2n partit
Final play-off 1r partit
Final play-off 2n partit
Final play-off 3r partit

07-10-07
13-10-07
18-10-07
21-10-07
27-10-07
04-11-07
11-11-07
18-11-07
25-11-07
01-12-07
09-12-07
16-12-07
22-12-07
28-12-07
30-12-07
06-01-08
13-01-08
19-01-08
26-01-08
03-02-08
17-02-08
24-02-08
02-03-08
09-03-08
16-03-08
23-03-08
26-03-08
29-03-08
06-04-08
12-04-08
19-04-08
26-04-08
01-05-08
09-05-08
16-05-08
18-05-08
22-05-08
24-05-08
29-05-08
31-05-08
03-06-08

Partit
Grup Capitol Valladolid - AXA FC Barcelona
AXA FC Barcelona - MMT Estudiantes
DKV Joventut - AXA FC Barcelona
AXA FC Barcelona - Gran Canària
Akasvayu Girona - AXA FC Barcelona
AXA FC Barcelona - Alta Gestión Fuenlabrada
AXA FC Barcelona - Grupo Begar Lleó
CB Granada - AXA FC Barcelona
Cajasol - AXA FC Barcelona
AXA FC Barcelona - Pamesa València
Ricoh Manresa - AXA FC Barcelona
AXA FC Barcelona - TAU Ceràmica
Unicaja - AXA FC Barcelona
AXA FC Barcelona - R. Madrid
Vive Menorca - AXA FC Barcelona
AXA FC Barcelona - Iurbentia Bilbao
Polaris World CB Múrcia - AXA FC Barcelona
Kalise Gran Canària - AXA FC Barcelona
AXA FC Barcelona - DKV Joventut
MMT Estudiantes - AXA FC Barcelona
AXA FC Barcelona - Grupo Capitol Valladolid
Alta Gestión Fuenlabrada - AXA FC Barcelona
AXA FC Barcelona - Akasvayu Girona
AXA FC Barcelona - Ricoh Manresa
Pamesa València - AXA FC Barcelona
AXA FC Barcelona - Cajasol
AXA FC Barcelona - CB Granada
Grupo Begar Lleó - AXA FC Barcelona
AXA FC Barcelona - Vive Menorca
TAU Ceràmica - AXA FC Barcelona
AXA FC Barcelona - Unicaja
R. Madrid - AXA FC Barcelona
AXA FC Barcelona - Polaris World CB Múrcia
Iurbentia Bilbao - AXA FC Barcelona
AXA FC Barcelona - Iurbentia Bilbao
Iurbentia Bilbao - AXA FC Barcelona
DKV Joventut - AXA FC Barcelona
AXA FC Barcelona - DKV Joventut
AXA FC Barcelona - TAU Ceràmica
AXA FC Barcelona - TAU Ceràmica
TAU Ceràmica - AXA FC Barcelona

Resultat
77-86
81-64
94-73
69-65
85-89
78-62
67-56
68-71
75-58
83-80
64-77
89-85
77-62
84-65
85-68
73-66
95-82
88-74
85-74
79-86
69-62
77-69
78-58
87-70
68-75
76-86
85-75
61-82
74-64
77-81
68-67
90-73
81-75
90-84
75-64
83-92
90-93
85-71
64-75
74-78
76-61
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Lliga Europea

A UN PAS DE LA FINAL A QUATRE
L’AXA Barça es va quedar a un pas de disputar la Final a Quatre de Madrid en caure davant el Maccabi en l’eliminatòria dels quarts
de final. A la primera fase de la competició els barcelonistes van acabar tercers del seu grup amb un balanç de nou victòries i cinc
derrotes. La trajectòria al Top 16 es va iniciar amb una victòria ajustada davant l’Unicaja, el primer partit en què Xavi Pascual havia
substituït Ivanovic a la banqueta. A la darrera jornada del Top 16 el Barça tenia l’obligació de derrotar el CSKA al Palau per accedir
als quarts de final. En un final molt emocionant, l’equip blaugrana va aconseguir guanyar el conjunt rus per 64 a 62, i es va adjudicar
la segona plaça del seu grup. Als quarts de final el factor pista a favor del Maccabi va ser clau en el desenllaç de la sèrie. En el primer
partit el Barça va mantenir les seves opcions fins a l’últim quart, en què els israelians van estar més encertats en els darrers minuts
i es van endur el triomf per 81 a 75. En el segon partit, disputat al Palau Blaugrana, l’AXA Barça, liderat per un excel·lent Basile, autor
de 34 punts, va forçar el tercer i definitiu matx en guanyar per 83 a 74. En un ambient impressionant amb gairebé 10.000 persones
que omplien el Nokia Arena, el conjunt local no va donar opcions als blaugranes i es va acabar imposant per 88 a 75.
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Jornada

Data

Partit

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

24-10-07
01-10-07
08-11-07
15-11-07
22-11-07
29-11-07
05-12-07
13-12-07
20-12-07
02-01-08
10-01-08
17-01-08
23-01-08
31-01-08
14-02-08
20-02-08
28-02-08
05-03-08
12-03-08
20-03-08
01-04-08
04-04-08
10-04-08

Partizan - AXA FC Barcelona
AXA FC Barcelona - Fenerbahçe Ülker
AXA FC Barcelona - Chorale Roanne
Panathinaikos - AXA FC Barcelona
AXA FC Barcelona - R. Madrid
Lottomatica - AXA FC Barcelona
AXA FC Barcelona - Brose Baskets
AXA FC Barcelona - Partizan
Fenerbahçe Ülker - AXA FC Barcelona
Chorale Roanne - AXA FC Barcelona
AXA FC Barcelona - Panathinaikos
R. Madrid - AXA FC Barcelona
AXA FC Barcelona - Lottomatica
Brose Baskets - AXA FC Barcelona
AXA FC Barcelona - Unicaja
CSKA Moscou - AXA FC Barcelona
AXA FC Barcelona - Lottomatica
Unicaja - AXA FC Barcelona
Lottomatica - AXA FC Barcelona
AXA FC Barcelona - CSKA Moscou
Maccabi Tel Aviv - AXA FC Barcelona
AXA FC Barcelona - Maccabi Tel Aviv
Maccabi Tel Aviv - AXA FC Barcelona

Resultat
81-78
82-67
82-76
76-66
73-62
65-74
80-58
95-69
78-85
79-89
55-56
82-79
75-77
65-69
64-62
72-55
86-57
62-61
68-63
64-62
81-75
83-74
88-75
33
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Copa del Rei
Supercopa ACB
EL CAMPIÓ NO POT REVALIDAR EL TÍTOL
L’AXA Barça va caure als quarts de final de la Copa del Rei de Vitòria
davant l’Iurbentia Bilbao en una competició que va acabar adjudicant-se el
DKV Joventut. L’equip d’Ivanovic no va poder trencar el malefici dels
campions en aquesta competició en què cap conjunt ha pogut revalidar el
títol des de fa vint anys. Després d’un primer quart molt igualat que va
acabar amb el marcador empatat (24 a 24), els bascos van aconseguir
imposar el seu ritme i van arribar al descans amb cinc punts d’avantatge
(39 a 34), diferència que es va ampliar fins als 10 punts (66 a 56) quan
faltaven tres minuts per al final. Amb tot, l’AXA Barça va reaccionar i, de la
mà d’uns esplèndids Trias (18 punts i 6 rebots) i Lakovic (22 punts, amb 6
triples), va arribar a posar-se a només un punt de l’Iurbentia, 70 a 69, però
no va tenir temps per capgirar el marcador.

Jornada

Data

Partit

Quarts
de final

07-02-2008

Iurbentia Bilbao - AXA FC Barcelona

Resultat
70-69

L’AMFITRIÓ S’IMPOSA
L’AXA FC Barcelona va perdre en les semifinals de la Supercopa ACB contra
l’Iurbentia Bilbao, amfitrió de la competició, i no va poder disputar la final d’un
torneig que va acabar conquerint el TAU Ceràmica. Un mal inici de l’equip
d’Ivanovic, castigat per les lesions d’Acker i de Grimau, va ser clau en la resolució del partit. Al final del primer quart l’equip basc ja dominava per 11 punts
(22 a 11) amb el suport d’una afició que omplia el Bizkaia Arena. Tot i un
magnífic parcial de 0 a 14 que va permetre a l’AXA Barça posar-se al davant
en el marcador, el Bilbao va capgirar la situació i va arribar al descans amb un
avantatge de 9 punts (38 a 29). Malgrat el magnífic rendiment de l’eslovè
Lakovic, que va anotar 23 punts, el Barça no va poder remuntar el partit, el
qual va acabar amb victòria local per 74 a 67.
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Jornada

Data

Partit

Semifinal

28-09-07

Iurbentia Bilbao – AXA FC Barcelona

Resultat
74-67
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Lliga Catalana
Homenatge a Dueñas
SENSE OPCIÓ A LES SEMIFINALS
En un partit disputat a Badalona, l’AXA FC Barcelona va perdre davant el DKV
Joventut per 83 a 60 en les semifinals de la Lliga Catalana. En plena pretemporada, l’equip de bàsquet es va ressentir en excés de la manca de ritme i d’acoblament dels nous jugadors. El DKV Joventut va realitzar un molt bon començament
de partit i, basant-se en un gran encert des de la línia de 6,25, va acabar el
primer quart amb un avantatge de 13 punts (23 a 10). Aquesta diferència va anar
augmentant al llarg del partit, en part per les pèrdues de pilota dels homes
d’Ivanovic i la manca d’encert en els tirs lliures. El millor encistellador blaugrana
del partit va ser l’eslovè Lakovic, amb 16 punts.

Jornada

Data

Partit

Semifinal

22-09-07

DKV Joventut – AXA FC Barcelona

Resultat
83-60

DUEÑAS, BLAUGRANA PER SEMPRE
Coincidint amb el partit de la Lliga ACB que va enfrontar l’AXA Barça amb l’Alta Gestión Fuenlabrada, Roberto Dueñas va rebre un emotiu
homenatge al Palau Blaugrana. En l’acte es va descobrir la seva samarreta amb el número 12, que restarà penjada a la part alta del Palau
al costat de la de jugadors mítics com Epi, Solozábal i Andrés Jiménez. Dueñas, que va ser jugador barcelonista durant deu temporades,
va fer una volta d’honor a la pista durant la qual va rebre l’ovació dels aficionats blaugrana.
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Bàsquet base

JÚNIOR

CADET A

L’equip Júnior va fer una temporada força completa i va arribar a
totes les finals de les competicions que va disputar, però la fortuna
no va estar al costat dels joves d’Àlex García en els moments decisius. Al Campionat d’Espanya es va perdre la final davant l’Unicaja
per 73 a 61. El Zeleznik de Belgrad va ser el botxí dels blaugranes
a la final del Nike Internacional júnior, equivalent a l’Eurolliga, així
com també en el prestigiós Torneig de l’Hospitalet. A més, el Barça
també va ser segon a la fase final del Campionat de Catalunya.

Els jugadors dirigits per Iñigo Zorzano van millorar molt els
resultats de la campanya anterior. L’únic equip que va ser capaç
de superar el cadet blaugrana va ser el DKV Joventut. L’equip
de Badalona es va imposar tant en el Campionat de Catalunya
—74 a 77 a la final— com en el Campionat d’Espanya, en què
el Barça va perdre per 56 a 61. En aquest torneig el blaugrana
Michel Acosta va ser designat com el jugador més valuós de
la final amb 14 punts i 18 rebots.

Posició

Nom

Posició

Nom

Daniel Pérez, Albert Salat, Alejandro Hernández
Konstantine Tomaradze, Agustí Morales
Jorge Cano
Rafael Barbosa, Michel Diouff, Papa Abdoulaye,
Michel Acosta, Miquel Prat
Àlex García

Bases
Escortes
Alers
Pivots
Entrenador

Carles Marzo, Joan Creus
Jordi Gratacós, Ángel Aparicio, Alberto Galván
Joan Roig, Guifré Bonfill
Antoni Carrasco, Jordi Mas, Aitor Gómez
Iñigo Zorzano

Bases
Escortes
Alers
Pivots
Entrenador

Classificació
Classificació

Subcampió del Campionat d’Espanya, de Catalunya
i de l’Eurolliga júnior.

CADET B
Immillorable temporada dels cadets de primer any. L’equip dirigit
per Rubén Muñoz va acabar la Lliga regular dels Interterritorials
de Catalunya sense conèixer la derrota i amb un total de divuit
victòries. Aquests magnífics resultats van ser rubricats amb la
consecució del Campionat Interterritorial de Catalunya després
de guanyar a la fase final tant el Granollers per 79 a 64 com
després, a la final, el Bisbal Bàsquet per 77 a 61.

Posició

Nom

Bases
Escortes
Alers
Pivots
Entrenador

Marc Olle, Lluís Costa, Nicolás Darrigo
Joan Pardina, Joan Pau Pilán
Just Pelayo, Marc Fontanals, Daniel Martínez
Diego Pérez, Miquel Aymat
Rubén Muñoz

Classificació
36

Campió del Campionat de Catalunya Interterritorial.

Subampió de Catalunya i subcampió d’Espanya.
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INFANTIL A

INFANTIL B

Els jugadors de Bernat Magrans van assolir totes les competicions
disputades. A la Minicopa, el Barça es va proclamar campió en
vèncer el DKV Joventut per un clar 66 a 45. En els Campionats de
Catalunya, l’equip blaugrana va guanyar els tres partits disputats
davant el DKV Joventut, el Mataró i l’Akasvayu Girona. L’últim títol
de la temporada va ser el Campionat d’Espanya disputat a
Monzón, en què els nois de Magrans es van imposar a la final al
DKV Joventut per un còmode 63 a 47.

L’objectiu d’aquesta temporada per a l’Infantil B era mantenir el nivell
ofert la temporada anterior al nivell B1 dels campionats de promoció
de Barcelona. El nois encapçalats per Núria Montolio van assolir
el repte de guanyar el Campionat de Catalunya i van acabar sent
campions del grup amb un balanç de quinze victòries i només una
derrota. L’equip també va aconseguir guanyar el torneig preinfantil de
Tres Cantos (Madrid), en què es va imposar a la final al DKV Joventut.

Posició

Nom

Posició

Nom

Bases
Alers

Carlos Barrera, Oriol Paulí, Josep Pérez
Rubén Castón, Èric González, Alejandro Gómez,
Alejandro González
Gerard Colomé, Dídac Gaznares, Víctor González,
Miquel Salvó, Albert Ayllón
Bernat Magrans

Bases
Escortes
Alers

Bernat Camarasa
Oscar Valverde, Adrián Martínez
Aleix Martínez, Marc Giménez, Francesc Guimerà,
Sergio Martín, Albert Graells
David Martínez, Arnau Saborido
Núria Montolio

Pivots
Entrenador
Classificació

Campió de la Minicopa, campió de Catalunya
i campió d’Espanya.

Pivots
Entrenadora
Classificació

Campió de Catalunya nivell B1 grup 1.
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PLANTILLA PROFESSIONAL
FC Barcelona Temporada 2007·2008

David BARRUFET
PORTER DORSAL 16
Lloc i data naixement
04.06.1970

Kasper HVIDT
PORTER DORSAL 1
Lloc i data naixement
06.02.1976

Venio LOSERT
PORTER DORSAL 12
Lloc i data naixement
25.07.1976

Andrei XEPKIN
PIVOT DORSAL 33
Lloc i data naixement
01.05.1965

Barcelona

Frederiskberg (Dinamarca)

Slavonski Brod (Croàcia)

Novaya Kajovka (Ucraïna)

Jesper NODDESBO
PIVOT DORSAL 22
Lloc i data naixement
23.10.1980

Cristian UGALDE
EXTREM DORSAL 15
Lloc i data naixement
19.10.1987

Víctor TOMÁS
EXTREM DORSAL 8
Lloc i data naixement
15.02.1985

Herning (Dinamarca)

Barcelona

Barcelona
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Eric GULL
Iker ROMERO
Jerome FERNÁNDEZ
1a LÍNIA DORSAL 22 CENTRAL DORSAL 18 1a LÍNIA DORSAL 11
Lloc i data naixement
Lloc i data naixement
Lloc i data naixement
28.08.1973
15.06.1980
07.03.1977
Buenos Aires (Argentina)

Albert ROCAS
Petar NENADIC
EXTREM DORSAL 26 CENTRAL DORSAL 20
Lloc i data naixement
Lloc i data naixement
16.06.1982
28.06.1986
Palafrugell (Girona)

Belgrad (Sèrbia)

JUANÍN García
EXTREM DORSAL 6
Lloc i data naixement
28.08.1977

Vitòria

Cenon (França)

Lleó

Rubén GARABAYA
PIVOT DORSAL 9
Lloc i data naixement
15.09.1978

Laszlo NAGY
1a LÍNIA DORSAL 19
Lloc i data naixement
03.03.1981

Demetrio LOZANO
1a LÍNIA DORSAL 10
Lloc i data naixement
26.09.1975

Avilés

Szeged (Hongria)

Alcalá de Henares (Madrid)

Equip tècnic
ENTRENADOR ADJUNT
Toni Gerona
ENTRENADOR PORTERS
Xavier Pascual
PREPARADOR FÍSIC
Toni Rubiella
SECRETARI TÈCNIC
Enric Masip
RESPONSABLE DE SECCIÓ
Xavier O’Callaghan
DELEGAT EQUIP
Salvador Canals
METGE
Josep Antoni Gutiérrez
MASSATGISTA
Sebastià Salas
OFICIAL
Milan Kalina

Entrenador
Manolo Cadenas

Altes
Jonas LARHOLM
1a LÍNIA DORSAL 21
Lloc i data naixement
03.06.1982

Kasper HVIDT Portland San Antonio
Demetrio LOZANO Portland San Antonio Albert ROCAS
Portland San Antonio Rubén GARABAYA BM Valladolid
Eric GULL BM Valladolid Jesper NODDESBO KIF Kolding
Petar NENADIC* Algesires BM (cedit) Andrei XEPKIN*

Goteborg (Suècia)

Baixes
Joan CAÑELLAS
CENTRAL DORSAL 17
Lloc i data naixement
30.09.86 Santa Maria

Salvador PUIG BM Valladolid Nenad PERUNICIC
Algesires BM Fernando HERNÁNDEZ Portland San Antonio
Sergi CATARAIN O.A.R. Corunya Igor VORI HC Croatia
Osiguranje-Zagreb Dragan SKRBIC Retirat

de Palautordera (Barcelona)

*Andrei Xepkin es va incorporar a la plantilla blaugrana l’11 de gener del 2008.
*Petar Nenadic es va incorporar a la plantilla blaugrana el 30 del gener del 2008.
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Lliga

AMB OPCIONS FINS AL FINAL
El FC Barcelona va estar a punt d’aconseguir la Lliga, però va acabar finalment en la segona posició a només dos punts
del campió, el BM Ciudad Real. L’equip blaugrana va realitzar una trajectòria regular i només va perdre quatre partits en tot
el campionat. La primera d’aquestes derrotes, però, en la quarta jornada a la pista del CAI Aragó, va ser una de les claus
en el desenllaç de la Lliga. La trajectòria en els partits de casa va ser gairebé perfecta. Els homes de Cadenas van derrotar
els seus màxims rivals, el Portland i el Ciudad Real, i només van cedir un punt al Palau Blaugrana en el partit enfront
l’Ademar Lleó. El campionat es va convertir en un frec a frec entre el Barça i el Ciudad Real. Es va arribar a la penúltima
jornada amb tot per decidir. L’equip de Cadenas visitava el Quijote Arena, el camp del conjunt manxec, amb dos punts de
desavantatge i conscient que una victòria els donaria virtualment el títol. Tot i una injusta expulsió de Lozano i una lesió de
Garabaya a l’inici del partit, els homes de Cadenas van fer una primera part esplèndida i van arribar al descans guanyant
per tres gols, 12 a 15. La diferència es va ampliar a cinc gols al començament de la segona meitat (13 a 18), però llavors
el cansament va passar factura a l’equip blaugrana. El Ciudad Real, que comptava amb més rotacions de jugadors,
va començar a remuntar i va acabar guanyant el partit per 29 a 25. El títol es va allunyar definitivament.
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Jornada

Data

Partit

Resultat

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

15-09-07
22-09-07
26-09-07
07-10-07
14-10-07
17-10-07
21-10-07
03-11-07
10-11-07
14-11-07
21-11-07
01-12-07
08-12-07
12-12-07
15-12-07
02-02-08
06-02-08
13-02-08
20-02-08
26-02-08
04-03-08
10-03-08
18-03-08
26-03-08
30-03-08
02-04-08
09-04-08
26-04-08
30-04-08
14-05-08

FC Barcelona - SD Teucro
JD Arrate - FC Barcelona
FC Barcelona - BM Valladolid
CAI BM Aragó - FC Barcelona
FC Barcelona - Fraikin BM Granollers
Teka Cantàbria - FC Barcelona
FC Barcelona - Ademar Lleó
BM Antequera - FC Barcelona
FC Barcelona - Octavio Pilotes Posada
BM Torrevella - FC Barcelona
FC Barcelona - Keymare Almeria
Portland San Antonio - FC Barcelona
Algesires BM - FC Barcelona
FC Barcelona - Ciudad Real
Naturhouse La Rioja - FC Barcelona
SD Teucro - FC Barcelona
FC Barcelona - JD Arrate
BM Valladolid - FC Barcelona
FC Barcelona - CAI BM Aragó
Fraikin BM Granollers - FC Barcelona
FC Barcelona - Teka Cantàbria
Ademar Lleó - FC Barcelona
FC Barcelona - BM Antequera
Octavio Pilotes Posada - FC Barcelona
FC Barcelona - BM Torrevella
Keymare Almeria - FC Barcelona
FC Barcelona - Portland San Antonio
FC Barcelona - Algesires BM
BM Ciudad Real - FC Barcelona
FC Barcelona - Ciudad de Logroño

41-31
18-35
35-28
37-33
35-24
29-38
25-25
26-30
37-28
26-33
31-29
27-26
27-44
26-24
26-27
23-42
36-30
25-30
36-27
23-31
38-29
25-24
33-22
24-31
36-20
29-42
39-34
43-35
29-25
39-38
41
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Lliga de Campions

EL KIEL, BOTXÍ D’UN GRAN BARÇA
El FC Barcelona va tenir una trajectòria excel·lent a la Lliga de Campions i només va ser superat a les
semifinals pel Kiel alemany. En la primera fase els homes de Cadenas van guanyar els sis partits disputats.
A la segona fase el Barça va començar amb una derrota a la pista del Gudme danès, però va guanyar
amb autoritat els següents quatre partits i es va classificar matemàticament per a les semifinals quan faltava una jornada. En aquesta eliminatòria el Barça es va haver d’enfrontar al Kiel alemany. En el partit d’anada el conjunt local, amb un esplèndid Omeyer sota els pals, va mostrar tot el seu potencial i va deixar
gairebé sentenciada l’eliminatòria en guanyar per deu gols de diferència (41 a 31). Només una remuntada
històrica al Palau Blaugrana permetria l’accés a la final de la Lliga de Campions. I l’equip barcelonista va estar
a punt d’aconseguir el miracle. Amb un grans Iker Romero i Lozano, autors de deu i nou gols, respectivament,
el Barça va guanyar per set gols (44 a 37) i va caure eliminat amb el cap ben alt.
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Jornada
Prèvia
Anada
Prèvia
Tornada
1
2
3
4
5
6
2a fase
Jornada 1
2a fase
Jornada 2
2a fase
Jornada 3
2a fase
Jornada 4
2a fase
Jornada 5
2a fase
Jornada 6
Semifinals
Anada
Semifinals
Tornada

Data

Partit

Resultat

29-08-07

ABC Braga Andebol - FC Barcelona

26-28

05-09-07
29-09-07
04-10-07
11-10-07
08-11-07
17-11-07
25-11-07

FC Barcelona - ABC Braga Andebol
HC Banik Karvina - FC Barcelona
FC Barcelona - Zarja Kaspija Astrakhan
FC Barcelona - US Ivry Handball
Zarja Kaspija Astrakhan - FC Barcelona
FC Barcelona - HC Banik Karvina
US Ivry Handball - FC Barcelona

37-28
20-35
34-27
34-26
30-31
43-25
27-29

10-02-08

GOG Gudme - FC Barcelona

35-33

16-02-08

FC Barcelona - Celje

39-28

23-02-08

SC Pick Szeged - FC Barcelona

28-33

01-03-08

Celje - FC Barcelona

27-32

08-03-08

FC Barcelona - GOG Gudme

29-24

15-03-08

FC Barcelona - SC Pick Szeged

28-32

06-04-08

THW Kiel - FC Barcelona

41-31

13-04-08

FC Barcelona - THW Kiel

44-37
43
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Copa del Rei

AL DARRER SOSPIR
El Barça no va poder revalidar la Copa del Rei assolida la temporada 2006/07 en perdre la final davant el Ciudad
Real. Als quarts de final els homes de Manolo Cadenas van derrotar l’equip amfitrió de la competició, el CAI Aragó,
per un ajustat 34 a 37 en un partit en què l’estrella va ser el porter blaugrana Losert. A les semifinals el Barça va
anar gairebé tot el partit al davant en el marcador i es va mostrar molt concentrat en defensa, i va assolir la
victòria per 29 a 31. A la final l’esperava el Ciudad Real. La primera part va ser dominada per l’equip
manxec, que va arribar al descans amb un avantatge de quatre gols, 19 a 15. Amb tot, el Barça va
reaccionar a la segona meitat i al minut 10 es va posar al davant en el marcador (21 a 22). Els
últims vint minuts van ser molt emocionants. Tot i que el Ciudad Real es va avançar per dos gols
(30 a 28), un magnífic Iker Romero, que va marcar deu gols, va empatar el partit a 30 quan faltaven pocs segons per acabar el matx. Quan la pròrroga semblava un fet, Kallman va anotar un tir
de falta que va donar la Copa del Rei al Ciudad Real al darrer segon del partit.
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Jornada

Data

Partit

Resultat

Quarts de final
Semifinals
Final

17-4-08
19-04-08
20-04-08

CAI BM Aragó - FCB
Portland San Antonio - FCB
Ciudad Real - FCB

34-37
29-31
31-30
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Supercopa d’Espanya
Lliga dels Pirineus
EL TÍTOL MARXA A CIUDAD REAL
El Barça no va poder adjudicar-se la Supercopa d’Espanya després de
perdre per un ajustat 30 a 32 davant el BM Ciudad Real en un partit disputat
a Salamanca. El conjunt barcelonista va dominar tota la primera part amb
una diferència de fins a tres gols, i va arribar al descans amb un marcador
favorable de 17 a 16. Al segon temps, tot i el bon començament blaugrana,
el BM Ciudad Real va assolir un parcial favorable de 5 a 0 que li va permetre
capgirar el marcador definitivament. Malgrat els esforços de l’equip de
Cadenas, el conjunt manxec va saber mantenir aquest avantatge fins
al final i es va acabar imposant per dos gols de diferència.

Jornada

Data

Partit

Resultat

Final

09-09-07

FC Barcelona - BM Ciudad Real

30-32

EL PRIMER GUARDÓ DEL BARÇA DE CADENAS
La Lliga dels Pirineus va ser el primer títol de la temporada del conjunt de Manolo Cadenas. A la primera fase de la competició, disputada en dues parts de 20 minuts, l’equip d’handbol va derrotar el Racing París per 24 a 13 i el CAI Aragó per un
ajustat 21 a 20. La final, jugada a Igualada, es va disputar amb el format habitual de dues parts de 30 minuts. El Barça va
superar amb molta autoritat l’USAM Nimes francès. Després d’uns primers minuts igualats, un parcial de 6 a 0 favorable al
conjunt blaugrana va trencar el partit i es va arribar al descans amb un clar 18 a 11. A la segona part, la diferència es va
ampliar fins arribar al 36 a 26 final. El barcelonista Iker Romero va rebre el guardó de millor jugador del torneig.

Jornada

Data

Partit

Primera fase
Primera fase
Final

01/09/2007
01/09/2007
02/09/2007

FC Barcelona - Racing París
FC Barcelona - CAI Aragó
FC Barcelona - USAM Nimes

Resultat
24-13
21-20
36-26
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SÈNIOR B

JUVENIL

El segon equip d’handbol del Barça va viure una temporada de
transició. L’equip es renovarà l’any vinent amb jugadors molt joves
procedents del Juvenil. Els d’Oliver Roy van quedar en el setè lloc
de la taula, però en tota la temporada no van deixar de lluitar pel
seu objectiu: preparar-se i apropar-se al nivell i el rendiment de
jugadors del primer equip. De fet, l’extrem Joan Saubich farà el
salt al primer equip la propera temporada.

L’equip Juvenil va fer una gran temporada i va conquerir el
Campionat de Catalunya. El conjunt de Pau Campos, format
bàsicament per jugadors de primer any, va rendir a un nivell
molt alt i al Campionat d’Espanya va obtenir una meritòria tercera
posició. Prova de la qualitat de l’equip de Campos és que vuit
jugadors van disputar diversos partits amistosos vestint la
samarreta del primer equip barcelonista.

Posició

Nom

Porters
Primeres línies
Pivots
Extrems
Entrenador

Francesc Martínez, Roger Granel
David Vilella, José Juan Estévez, Marc Quevedo,
Mathieu Derulle, Miquel Torres, Oriol Lorente
Álvaro Polo, Carles Closa
Gonzalo Caracuel, Ivo Rocher, Joan Saubich, Sergio García
Oliver Roy

Classificació

Setena posició a la Lliga Nacional.

Posició

Nom

Porters
Primeres línies

Enric Quiles, Gonzalo Pérez de Vargas, Rodrigo Corrales
Álvaro Delicado, Álvaro Ruiz, Borja Gonález, Francisco
Javier García, Víctor Gómez, Víctor Montoya, Marc Garcia
Arnau Boix, Joel Jiménez
Alberto Miralles, David Balaguer, Ferran Guedea,
Guillem Miró, Marcel Juanpera
Pau Campos

Pivots
Extrems
Entrenador
Classificació

Campió del Campionat de Catalunya
i tercera posició al Campionat d’Espanya.
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CADET A

CADET B

Excel·lent temporada del Cadet A, que va conquerir el
Campionat d’Espanya, el Campionat de Catalunya i la Copa del
Rei. Els nois d’Àlex Barbeito no van perdre cap partit al llarg
d’una temporada en què fins a vuit jugadors van ser convocats
per la selecció espanyola. Bona part d’aquest equip formarà part
del Juvenil la temporada 2008/09.

Els nois d’Antoni Juanpera van arribar als quarts de final de la Lliga
Catalana i van proclamar-se campions de la Copa Catalunya. En
aquesta competició, després d’eliminar equips com el La Roca
i el Granollers, el Barça va guanyar a la final el Sant Cugat A. Tots
els jugadors del Cadet B van demostrar que estan preparats per
passar al Cadet A la temporada 2008/09.

Posició

Nom

Posició

Nom

Porters
Primeres línies

Daniel Arguillas, Enric Palou, Simón Ibáñez
Aitor Ariño, Álex Cortiella, Álex González, Carlos Giral,
Javier Coba, Pablo Hernández, Sergi Urgell
Guillermo Viladot, Maximilià Duran, Sergi Ferrer
Jaume Sesplugues, Jon Eguino, Nil Rivera,
Sergi Soler, Víctor Sáez
Alejandro Barbeito

Porters
Primeres línies

Ángel López, Carlos González
Francesc Asensio, Gonzalo Romero, Joan Amigó,
Marc Torres, Pau Torrella, Xavier Vegas
Carlos Aguilar, Carlos Cabello, Daniel Foix
Carlos Elena, Didier Picas, Josep Oriol Batlle,
Marc Soto, Raül Escoda
Antoni Juanpera

Pivots
Extrems
Entrenador
Classificació

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

Pivots
Extrems
Entrenador
Classificació

Campió de la Copa Catalunya
i quartfinalista de la Lliga Catalana.
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PLANTILLA PROFESSIONAL
FC Barcelona Sorli Discau Temporada 2

Altes
Lluís TEIXIDÓ Reus Deportiu

Aitor EGURROLA
PORTER DORSAL 1
Lloc i data naixement
24.06.1980

Octavi TARRÉS
PORTER DORSAL 11
Lloc i data naixement
12.08.1977

Mia ORDEIG
MIG DORSAL 7
Lloc i data naixement
06.03.1981

Miquel MASOLIVER
MIG DORSAL 4
Lloc i data naixement
17.01.1978

Lluís TEIXIDÓ
MIG DORSAL 17
Lloc i data naixement
15.08.1978 Les Masies

Carlos LÓPEZ
DAVANTER DORSAL 18
Lloc i data naixement
13.03.1978

Alberto BORREGÁN
DAVANTER DORSAL 21
Lloc i data naixement
16.08.1977

Barcelona

Barcelona

Vic

Manlleu

de Voltregà (Barcelona)

San Juan (Argentina)

Barcelona

Baixes
José Luis PÁEZ Reus Deportiu
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2007·2008
Equip tècnic
SEGON ENTRENADOR
Sergi Macià
GERENT
David Godayol
PREPARADOR FÍSIC
Ramon Riverola
METGE
Xavier Valle
FISIOTERAPEUTA
Gabriel Layunta
UTILLER-MECÀNIC
Tomás Fernández
DELEGAT
Francesc Martínez
Miguel Cerezo

Entrenador
Joaquim Paüls

David PAÉZ
DAVANTER DORSAL 8
Lloc i data naixement
09.12.1975
San Juan (Argentina)

Sergi PANADERO
DAVANTER
DORSAL 9
Lloc i data naixement
26.04.82 Vic
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OK Lliga

L’ONZENA CONSECUTIVA!
El FC Barcelona Sorli Discau va arrodonir una temporada excel·lent conquerint la Lliga per onzena vegada
consecutiva. A la lliga regular el conjunt blaugrana va acabar líder amb 78 punts, 18 més que el segon
classificat, el Reus Deportiu. Els números en aquesta primera fase són ben explícits: 25 triomfs, 3 empats
i només 2 derrotes. Els play-off, però, van ser molt disputats. Als quarts de final el Barça va guanyar
l’Igualada per tres victòries a zero amb tres partits molt ajustats: 5 a 4 i 2 a 1 en els dos primers
enfrontaments al Palau i 4 a 5 a Les Comes. A les semifinals, l’equip de Paüls, que no podia comptar
amb Panadero, lesionat fins a final de temporada, va veure com el Noia s’avançava en l’eliminatòria
amb el seu triomf al primer partit al Palau. Tanmateix, el Barça va guanyar els tres partits següents,
en els quals van tenir gran protagonisme els júniors Cristian i Vergés. La final va ser molt igualada.
Els homes de Paüls van guanyar el primer partit, però el Reus es va imposar en els dos següents.
Al quart enfrontament, un gol d’or de Borregán a la pròrroga va forçar el cinquè i definitiu partit,
en què el Barça va demostrar qui era el campió en vèncer el seu rival per 5 a 2.
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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
Quarts de final
3r 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
Final
5è partit

Data

Partit

Resultat

15-09-07
22-09-07
25-09-07
06-10-07
14-10-07
16-10-07
27-10-07
01-11-07
03-11-07
10-11-07
13-11-07
24-11-07
01-12-07
08-12-07
11-12-07
22-12-07
04-01-08
12-01-08
16-01-08
26-01-08
02-02-08
09-02-08
12-02-08
23-02-08
23-02-08
18-03-08
25-03-08
29-03-08
05-04-08
12-04-08

FC Barcelona Sorli Discau - Roncato Patí Vic
Epson Cerdanyola - FC Barcelona Sorli Discau
FC Barcelona Sorli Discau - Cemex Tenerife
Liceo - FC Barcelona Sorli Discau
FC Barcelona Sorli Discau - Güell Voltregà
Noia Freixenet - FC Barcelona Sorli Discau
FC Barcelona Sorli Discau - Grup Castillo Lleida
Grup Clima Mataró - FC Barcelona Sorli Discau
FC Barcelona Sorli Discau - Grup Lloret
Viva Habitat Blanes - FC Barcelona Sorli Discau
FC Barcelona Sorli Discau - Vilanova Blau
Esfer Oviedo - FC Barcelona Sorli Discau
Penedès Vilafranca - FC Barcelona Sorli Discau
FC Barcelona Sorli Discau - Alnimar Reus Deportiu
Proinosa Igualada HC - FC Barcelona Sorli Discau
Roncato Patí Vic - FC Barcelona Sorli Discau
FC Barcelona Sorli Discau - Epson Cerdanyola
Cemex Tenerife - FC Barcelona Sorli Discau
FC Barcelona Sorli Discau - Liceo
Güell Voltregà - FC Barcelona Sorli Discau
FC Barcelona Sorli Discau - Noia Freixenet
Grup Castillo - FC Barcelona Sorli Discau
FC Barcelona Sorli Discau - Grup Clima Mataró
Grup Lloret - FC Barcelona Sorli Discau
FC Barcelona Sorli Discau - Viva Habitat Blanes
Vilanova Blau - FC Barcelona Sorli Discau
FC Barcelona Sorli Discau - Esfer Oviedo
FC Barcelona Sorli Discau - Penedès Vilafranca
Alnimar Reus Deportiu - FC Barcelona Sorli Discau
FC Barcelona Sorli Discau - Proinosa Igualada HC

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

24-04-08

FC Barcelona Sorli Discau - Proinosa Igualada HC

5-4

26-04-08

FC Barcelona Sorli Discau - Proinosa Igualada HC

2-1

28-04-08

Proinosa Igualada HC - FC Barcelona Sorli Discau

4-5

15-05-08

FC Barcelona Sorli Discau - Noia Freixenet

3-5

18-05-08

FC Barcelona Sorli Discau - Noia Freixenet

4-1

23-05-08

Noia Freixenet - FC Barcelona Sorli Discau

2-3

25-05-08

Noia Freixenet - FC Barcelona Sorli Discau

1-3

30-05-08

FC Barcelona Sorli Discau - Alnimar Reus Deportiu

7-0

01-06-08

FC Barcelona Sorli Discau - Alnimar Reus Deportiu

2-3

06-06-08

Alnimar Reus Deportiu - FC Barcelona Sorli Discau

3(pp)-3

08-06-08

Alnimar Reus Deportiu - FC Barcelona Sorli Discau

3-4

10-06-08

FC Barcelona Sorli Discau - Alnimar Reus Deportiu

5-2
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Lliga Europea

LA DIVUITENA, AL PALAU!
El FC Barcelona Sorli Discau continua fent història i va revalidar la Lliga Europea d’hoquei patins assolida la
temporada 2006/07. A la primera fase l’equip de Quim Paüls va guanyar els sis partits disputats. L’escenari
de la Final a Quatre, el Palau Blaugrana, era ideal perquè el conjunt barcelonista conquerís un altre cop el
màxim títol continental. I així va ser. A les semifinals, en un partit molt igualat, el Barça va superar el Vic
per 2 a 1. El gol de la victòria el va marcar Carlos López a només dos minuts per a la fi de l’enfrontament.
El Reus va ser el rival a la final. Teixidó va fer l’1 a 0 a l’inici del partit, però poc després Toni Sánchez
marcava l’1 a 1. A tres minuts per acabar la primera part, Páez va aconseguir el 2 a 1, resultat amb què
es va arribar al descans. La segona part va ser un festival barcelonista. Carlos López, de penal, va
marcar el 3 a 1 al minut 35, i gairebé a l’instant Teixidó i Borregán van establir un 5 a 1 que deixava
sentenciada la final. Un gol posterior de José Luis Páez va ser intranscendent i el resultat final de
5 a 2 deixava palès qui era el millor equip d’Europa. En un Palau convertit en una autèntica festa,
el capità Borregán va aixecar la divuitena copa d’Europa en la història de la secció.
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Jornada

Data

Partit

1
2
3
4
5
6
Semifinals
Final

20-10-07
17-11-07
15-12-07
19-01-08
16-02-08
16-03-08
10-05-08
11-05-08

FC Barcelona Sorli Discau - RHC Wimmis
Follonica HC - FC Barcelona Sorli Discau
Vilanova l’Ull Blau - FC Barcelona Sorli Discau
RHC Wimmis - FC Barcelona Sorli Discau
FC Barcelona Sorli Discau - Follonica HC
FC Barcelona Sorli Discau - Vilanova l’Ull Blau
FC Barcelona Sorli Discau - Roncato Patí Vic
FC Barcelona Sorli Discau - Alnimar Reus Deportiu

Resultat
7-1
1-3
0-5
0-9
5-3
8-3
2-1
5-2
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Copa del Rei

ADEÚ ALS QUARTS DE FINAL
El Barça Sorli Discau va caure eliminat als quarts de final de la Copa del Rei davant el Liceo de la
Corunya en perdre per 2 a 3 en una competició disputada a Igualada i que va acabar adjudicant-se
el Noia. Els homes de Quim Paüls, que defensaven el títol aconseguit la temporada passada, van
anar sempre a remolc dels gallecs. Reinaldo García va avançar el Liceo i, tot i l’empat aconseguit
pel blaugrana Panadero, un altre gol de Reinaldo García i un tercer de Lamas, marcats en només
dos minuts de joc, van posar la classificació molt a l’abast del conjunt de José Querido. El barcelonista Teixidó va marcar el 2 a 3 a poc menys de sis minuts per al final, però el Barça no va poder
marcar un altre gol que hauria forçat una pròrroga.
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Jornada

Data

Partit

Quarts de final

29-02-08

FCB Sorli Discau – Liceo

Resultat
2-3
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Copa Continental
Supercopa d’Espanya
EL QUART TÍTOL CONSECUTIU
La final de la Copa Continental va enfrontar
el campió de la Lliga Europea i el de la Copa
CERS de la temporada 2006/07, el Barça
i el Vilanova, respectivament. El partit,
disputat a la localitat francesa de Quevert,
va estar marcat pel clar domini del Barça
Sorli Discau, que al descans ja guanyava
per 4 a 0 amb dos gols de David Páez i dos
més del capità Alberto Borregán. Tot i els
intents del Vilanova de retallar distàncies,
l’equip d’hoquei patins va aconseguir
mantenir la porteria d’Egurrola a zero i,
ja a la segona part, Lluís Teixidó, que es va
adjudicar el seu primer títol defensant la
samarreta blaugrana, va marcar el definitiu
5 a 0. Aquest va ser el quart títol consecutiu del Barça en aquesta competició.

Jornada

Data

Partit

Resultat

Final

29-09-07

FC Barcelona Sorli Discau – Vilanova Blau

5-0

ES TORNA A
RECUPERAR EL TORNEIG
Després de perdre la final d’aquesta competició la temporada passada contra el Reus
Deportiu, el Barça Sorli Discau va recuperar
l’hegemonia en aquest torneig en superar el
mateix equip reusenc. La final va ser molt
emocionant. Al partit d’anada, disputat al
Palau Blaugrana, l’equip de Quim Paüls es va
imposar per 4 gols a 2, amb dos gols de
Carlos López i un de David Páez i un altre de
Teixidó. A la tornada, el conjunt local es va
avançar al marcador amb un gol de l’exblaugrana Negro Páez, i Gual va fer el 2 a 0 quan
faltaven vuit minuts per al final. Quan només
quedaven dos minuts per acabar l’enfrontament, una mitja volta de Borregán va col·locar
el definitiu 2 a 1 al marcador que donava la
tercera Supercopa al Barça.

Jornada

Data

Partit

Final anada
Final tornada

09-10-07
24-10-07

FC Barcelona Sorli Discau – Alnimar Reus Deportiu
Alnimar Reus Deportiu – FC Barcelona Sorli Discau

Resultat
4-2
2-1
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Hoquei patins base

SÈNIOR B

JÚNIOR

L’equip entrenat per Àlex Segura, format per jugadors de categoria júnior tret de dos jugadors sèniors, va obtenir una meritòria novena posició a la Lliga, malgrat que va patir les baixes de
Cristian i Vergés, que van ser convocats pel primer equip en
moltes ocasions durant la temporada. Els dos joves jugadors
també es van proclamar campions del món sub-20 en el
mundial de la categoria disputat a Xile.

Els nois d’Eduard Castro van fer una temporada immillorable.
L’equip barcelonista va ser campió de la Lliga regular i va assolir
el Campionat de Catalunya en guanyar el Mataró per 1 a 0 a la
final. A més, es va conquerir el Campionat d’Espanya disputat a
Ordenes (Galícia) derrotant a les semifinals el Roller Oviedo amb
un espectacular 7 a 1 i guanyant la final per 3 a 1 davant el Liceo.

Posició

Nom

Porters
Defenses-mitjos

Entrenador

Jordi Esteve, Felipe Ignacio Quintanilla
Gerard Gibert, Ferran Rosa, Francisco De Ramon,
Marçal Cuenca
Òscar González, Gerard Vergés, Lluís Ferrer,
Cristian Rodríguez
Àlex Segura

Classificació

Novena posició a la Lliga 1a Nacional Catalana

Davanters
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Posició

Nom

Porters
Defenses-mitjos
Davanters
Entrenador

Jordi Esteve, Felipe Ignacio Quintanilla
Ferran Rosa, Borja de Ramon, Marçal Cuenca
Gerard Vergés, Lluís Ferrer, Cristian Rodríguez
Eduardo Castro

Classificació

Campió de Catalunya i campió d’Espanya
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JUVENIL

INFANTIL

Els jugadors dirigits per Joan Antoni González van quedar en la
primera posició de la Lliga regular sense perdre cap partit.
Tanmateix, l’equip es va quedar sense disputar el Campionat de
Catalunya després de caure davant el Sant Cugat als penals en
l’eliminatòria definitiva. A la Copa Generalitat l’equip va aconseguir
la primera posició sense gaires dificultats.

La tasca dels nois de Francesc Linares va ser meritòria, ja que
tots els jugadors amb què comptava el tècnic eren de primer
i segon any. L’equip va superar les eliminatòries prèvies davant
el Cornellà i el Girona i va quedar segon classificat a la Lliga
regular. També es va arribar a les finals del Campionat de
Catalunya i d’Espanya però es van perdre davant el Reus per
1 a 0 i enfront del Patín Corunya als penals, respectivament.

Posició
Porters
Defenses-mitjos
Davanters
Entrenador
Classificació

Posició

Nom

Porters
Defenses-mitjos

Marc Rojas, Sergi Gallart
David Martínez, Genís Cristià, Ignasi López,
Moisés Aguirre, Pol Galbás
Pol Macià, Xavier Rovira
Francesc Linares

Nom
Francesc Campor, Marc Figueroa
Aitor Pérez, Brandon Carrara, Oriol Garcia, Xavier Barroso
Joan Vázquez, Jordi Gabarra
Joan Antoni González
1a posició a la Lliga regular i campió de la Copa Generalitat

Davanters
Entrenador
Classificació

Subcampió de Catalunya i subcampió d’Espanya
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PLANTILLA PROFESSIONAL
FC Barcelona Senseit Temporada 2007·

Altes
Cristian Cartagena Pc Azkar Lugo Justo CÁCERES DKV Zaragoza Fernandao Playas Castellón Igor Caja Segovia Paco SEDANO PSG Móstoles

Cristian DOMÍNGUEZ CLAUDIO COSTA ‘PC’
PORTER DORSAL 1
TANCA DORSAL 3
Lloc i data naixement
Lloc i data naixement
27.08.1982
18.08.1973
(Madrid)

Rio de Janeiro (Brasil)

Justo CÁCERES
ALA-PIVOT
DORSAL 4
Lloc i data naixement
22.06.1977 Toledo

DE CARVALHO
Fernando MACIEL
‘CHICO’ · TANCA
‘FERNANDAO’· PIVOT
DORSAL 5 Lloc i data
DORSAL 6 Lloc i data
naixement 25.02.1980 naixement 16.08.1980
Rio de Janeiro (Brasil)

São Paulo (Brasil)

Javi RODRÍGUEZ
ALA-PIVOT
DORSAL 7
Lloc i data naixement
26.03.1974 Santa Coloma

J.C. LÓPEZ
ALA-TANCA
DORSAL 8
Lloc i data naixement
02.12.1981 Barcelona

Fran SERRANO
ALA-TANCA
DORSAL 9
Lloc i data naixement
13.03.1977 Santa Coloma

Llo

Baixes
Romero Novoa Hospitalet Manolín Tuco Muebles Valtinho Sícoris Lleida Arjona Sícoris Lleida Marcelinho Sícoris Lleida Paco GÓMEZ Panalpunto A
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·2008

Rafa MUÑOZ
PIVOT
DORSAL 10
oc i data naixement
31.03.81 Barcelona

Equip tècnic
SEGON ENTRENADOR
Santiago Gea
PREPARADOR FÍSIC
Juan Manuel Ruiz
DELEGAT EQUIP
Txus Lahoz
UTILLER
Xavier Fernández
DOCTOR
Daniel Medina
FISIOTERAPEUTA
Jordi Parés

Entrenador
Marc Carmona

Dani FERNÁNDEZ
ALA-TANCA
DORSAL 11
Lloc i data naixement
25.09.1977 Madrid

Igor RAPHAEL LIMA
PIVOT DORSAL 12
Lloc i data naixement
02.08.1984

Paco SEDANO
PORTER DORSAL 13
Lloc i data naixement
02.12.1979

Pedro GOMES NETO

Fortaleza (Brasil)

Madrid

Rio de Janeiro (Brasil)

ndújar Claudinho Gestesa Guadalajara

ALA-PIVOT DORSAL 14

Lloc i data naixement
26.04.1975
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Lliga

UN EXCEL·LENT BARÇA ARRIBA A LES SEMIFINALS
El FC Barcelona Senseit va realitzar una excel·lent temporada i va complir amb escreix l’objectiu de
consolidar-se a la màxima categoria, després de l’ascens assolit la campanya anterior. L’equip blaugrana
va arribar a les semifinals de la Lliga i només l’Interviu Fadesa, que va acabar conquerint el campionat, va impedir
la classificació per a la final. L’equip de Marc Carmona va tenir un espectacular inici a la competició amb sis victòries,
dos empats i una sola derrota, el qual li va permetre liderar la classificació. Tanmateix, una ratxa negativa en els darrers sis
partits de la primera volta no només va impedir que el Barça Senseit continués al capdamunt de la taula sinó que també va fer
que es quedés sense una de les vuit places que donaven accés a la fase final de la Copa del Rei. Amb tot, l’equip blaugrana es
va refer a la segona volta i va acabar aconseguint el sisè lloc, que li va donar l’accés a la disputa dels play-off. Aquesta posició
es va assolir a la darrera jornada amb un espectacular triomf a València contra l’Armiñana per 2 a 6. Als quarts de final, el Barça
va superar també amb gran autoritat el Benicarló per dues victòries a zero (1 a 7 a Benicarló i 4 a 1 al Palau). A les semifinals,
però, l’Interviú va fer valer la seva experiència guanyant els dos partits (5 a 1 a Alcalá de Henares i 2 a 3 al Palau).

60

MEMÒRIA 07-08

ÀREA ESPORTIVA
FUTBOL SALA

Jornada

Data

Partit

Resultat

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
play-off 1r partit
Quarts de final
play-off 2n partit
Semifinals
play-off 1r partit
Semifinals
play-off 2n partit

15-09-07
22-09-07
28-09-07
06-10-07
09-10-07
13-10-07
20-10-07
27-10-07
03-11-07
30-11-07
08-12-07
15-12-07
23-12-07
08-01-08
12-01-08
15-01-08
19-01-08
27-01-08
01-02-08
05-02-08
09-02-08
07-03-08
14-03-08
22-03-08
28-03-08
05-04-08
08-04-08
18-04-08
25-04-08
02-05-08

Gestesa Guadalajara - FC Barcelona Senseit
FC Barcelona Senseit - Caja Segò via
Tuco Muebles - FC Barcelona Senseit
FC Barcelona Senseit - DKV Seguros Saragossa
Benicarló FS - FC Barcelona Senseit
FC Barcelona Senseit - Carnicer Torrejón
Lobelle Santiago - FC Barcelona Senseit
FC Barcelona Senseit - Leis Pontevedra
Móstoles 2008 - FC Barcelona Senseit
FC Barcelona Senseit - El Pozo Múrcia
Azkar Lugo - FC Barcelona Senseit
FC Barcelona Senseit - Playas Castelló
Interviú Fadesa - FC Barcelona Senseit
MRA Navarra - FC Barcelona Senseit
FC Barcelona Senseit - Armiñana València
FC Barcelona Senseit - Gestesa Guadalajara
Caja Segòvia - FC Barcelona Senseit
FC Barcelona Senseit - Tuco Muebles
DKV Seguros Saragossa - FC Barcelona Senseit
FC Barcelona Senseit - Benicarló FS
Carnicer Torrejón - FC Barcelona Senseit
FC Barcelona Senseit - Lobelle Santiago
Leis Pontevedra - FC Barcelona Senseit
FC Barcelona Senseit - PSG Móstoles
El Pozo Múrcia - FC Barcelona Senseit
FC Barcelona Senseit - Azkar Lugo
Playas Castelló - FC Barcelona Senseit
FC Barcelona Senseit - Interviú Fadesa
FC Barcelona Senseit - MRA Navarra
Armiñana València - FC Barcelona Senseit

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

06-05-08

Benicarló Onda Urbana - FC Barcelona Senseit

1-7

11-05-08

FC Barcelona Senseit - Benicarló Onda Urbana

4-1

20-05-08

Interviú Fadesa - FC Barcelona Senseit

5-2

23-05-08

FC Barcelona Senseit - Interviú Fadesa

2-3
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Futbol sala base

SÈNIOR B

JUVENIL

Alberto Adamuz, entrenador del Juvenil de la temporada 2006/07, va
assumir la direcció del segon equip de la secció en substitució d’Emili
Domingo Domènech amb l’objectiu de mantenir el nivell de la temporada anterior. L’objectiu es va complir i l’equip va fer una bona temporada a la Lliga Nacional: es va situar en una meritòria setena posició.

L’equip Juvenil va conquerir també aquesta temporada el títol de la
Lliga Nacional. El conjunt de Miguel Ángel Palomar va assolir el
subcampionat de Catalunya en empatar a 1 a la final contra el Marfil
Santa Coloma i va caure finalment a la tanda de penals. Al Campionat
d’Espanya l’equip blaugrana va aconseguir arribar a les semifinals.

Posició

Nom

Posició

Nom

Porters
Tanques
Ales/Tanques
Ales
Ales/Pivots
Pivots
Entrenador

Óscar Marchan, Sergio Gómez
Marc Rodríguez
Arnau Barrera, Roger Bonet
Aitor Ruíz-Zorrilla, Alberto Ludeña, Jordi Juncà, Xavier Lindes
Josep Font
Jordi Lozano
Alberto Adamuz

Porters
Tanques
Ales/Tanques
Ales
Ales/Pivots

Jordi Álvarez, Dídac Plana, Sergio Arriero
Marc Mármol, Raúl Díaz
Marc Tolrà, Sergio Sierra
Jordi Pahissa, Josep Clarà, Raúl Ceni
Juan Gutiérrez, Roger Serrano

Universal
Entrenador

Alejandro Verdejo
Miguel Ángel Palomar

Classificació

Setè classificat a la Lliga 1a Nacional.

ALEVÍ
L’equip Aleví va assolir el doblet en conquerir el títol de Lliga i el
Campionat de Catalunya, en què va guanyar la final davant el
Martorell per 9 a 4. Els d’Àlex Pérez van estar a punt de conquerir
també el Campionat d’Espanya, però l’equip barcelonista va caure
a la final davant el conjunt murcià del Clásicos Romero per 6 a 0.
Posició

Nom

Porters
Tanques
Ales/Tanques
Ales
Ales/Pivots
Entrenador

Pau Sala, Daniel Monforte
Óscar Colomer
Sergi Amores
Joan Llavayol, Marc Déu, Marc Díaz
Steve Ilembe, Daniel Loinaz
Álex Pérez

Classificació
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Campió de Lliga Divisió d’Honor,
campió de Catalunya i subcampió d’Espanya.

Classificació

Campió de la Lliga Nacional Juvenil i subcampió de Catalunya.
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CADET

INFANTIL

Els nois dirigits per David Maturana van assolir el campionat de Lliga
en la categoria de Divisió d’Honor. Al Campionat de Catalunya l’equip
es va haver de conformar amb la segona posició després de perdre la
final davant el Marfil Santa Coloma per 3 a 5. Pel que fa al Campionat
d’Espanya, l’equip no va superar la fase prèvia de la competició.

El gran èxit de la temporada va arribar al Campionat de
Catalunya. Els jugadors dirigits per Adrià Fabregat van imposarse en la final d’aquesta competició davant el Sant Andreu per 5
a 2. A més, l’equip Infantil va assolir la tercera posició en el
campionat de Lliga de la Divisió d’Honor.

Posició

Nom

Posició

Nom

Porters
Tanques
Ales/Tanques
Ales
Ales/Pivots
Entrenador

Ricard Giralt, Marc Basquens
David Ventura, Joan Chávez
Alejandro del Barco, Uri Serrano
Daniel Petit, Marco Mauricio Meneses, Pol Tolrà
Eric Martel
David Maturana

Porters
Tanques
Ales/Tanques
Ales
Pivots
Entrenador

Francesc Escoto, Aleix Moreno
Eric Izquierdo, Raúl Sánchez
Alejandro Bustelo, Ferran Plana
Cristian Villarín, David Javier Ortega, Lluc Parera
Cristian Cordero
Adrià Fabregat

Classificació

Campió de Lliga Divisió d’Honor i subcampió de Catalunya.

Classificació

Tercer al campionat de Lliga de Divisió d’Honor
i campió de Catalunya.
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Atletisme

EL MILLOR CLUB DELS CAMPIONATS D’ESPANYA
La temporada de la secció d’atletisme blaugrana va tenir èxit un any més. Es van revalidar
tots els títols de la temporada anterior. Cal destacar el Campionat d’Espanya a l’aire lliure,
en què es van aconseguir un total de vint medalles; la Copa del Rei –la d’atletisme és l’única
secció del Club que va guanyar aquesta competició; el Campionat d’Espanya de cros per clubs,
en què l’atleta més destacada va ser Jacqueline Martín, campiona en la categoria sènior femení,
i el Campionat de Catalunya individual absolut, en què es van assolir fins a 30 medalles, quinze
d’aquestes d’or. Els atletes barcelonistes també van triomfar als Campionats de Catalunya de
clubs, en què es va obtenir la victòria tant en categoria masculina com en femenina.
Les dues grans cites dels atletes per a aquesta temporada van ser el Campionat del Món
d’Osaka, amb la participació de cinc blaugranes –Fuestes-pila, Quintanal, Olmedo, Quiñónez
i Milusauskaite–, i els Campionats del Món en Pista Coberta de València. En aquesta competició
van participar Orozco, Olmedo, Sánchez –finalista als 3.000 metres– i Quiñónez, que va arribar
a la final dels 60 metres tanques. Quiñónez va batre el seu propi rècord d’Espanya d’aquesta
prova amb una marca de 7.52. Pel que fa a la base, la secció també va aconseguir uns grans
resultats. Així, es va conquerir el Campionat de Catalunya de cros masculí en les categories
juvenil i júnior, i, pel que fa al femení, en la categoria cadet.
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Les dades
Campionat d’Espanya
a l’aire lliure (20 medalles)
Campió Copa del Rei
Campió Campionat
d’Espanya de cros (masculí i femení)
Campionat d’Espanya
pista coberta (17 medalles)
Campionat de Catalunya
absolut individual (30 medalles)
Campió Campionats de Catalunya
de cros (masculí i femení)
Campió als Campionats
de Catalunya de clubs (masculí i femení)
Campió Catalunya Pista
Coberta (42 medalles)
Campió Lliga Catalana
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Rugbi

DESCENS A LA DIVISIÓ D’HONOR B
L’equip de rugbi barcelonista no va poder mantenir-se a la categoria
i va descendir a la Divisió d’Honor B. El Barça va fer una temporada
fluixa i va ocupar l’última posició de la Divisió d’Honor. La temporada
es va iniciar amb moltes il·lusions posades en el nou projecte dirigit
des de la banqueta per Paco Baena i Diego Godoy. Amb tot, els
resultats, i la sort, no van acompanyar gaire. Després de perdre les dues
primeres jornades, el conjunt blaugrana va aconseguir la primera victòria
en el tercer partit. No obstant això, la Federació Espanyola de Rugbi va
sancionar el FC Barcelona amb –4 punts i li va treure la victòria en aquest
partit per irregularitats en l’alineació. L’equip es va ressentir d’aquesta
sanció i va perdre els sis partits que restaven de la primera volta.
El posterior canvi a la banqueta, amb la tornada d’Arturo Trenzano,
va ser positiu però no va poder evitar el descens de categoria.

Les dades
Equip

Classificació

Competició

Sènior A

10è classificat
Campió
6è classificat
8è classificat
2n classificat
4t classificat
Campió
3r classificat
2n classificat
4t classificat
5è classificat
5è plata
6è classificat
2n plata
Campió
6è plata

Divisió d'Honor A
Copa Catalana
Lliga 1a Nacional
Lliga 1a Catalana
Copa Catalana
Lliga 1a Catalana
Lliga 2a Catalana
Lliga 1a Catalana (Infantil A)
Lliga 3a Catalana (Infantil B)
Campionat d'Espanya Infantil
Campionat de Catalunya
Torneig Nacional d'Escoles
Campionat de Catalunya
Torneig Nacional d'Escoles
Campionat de Catalunya
Torneig Nacional d'Escoles

Sènior B
Sènior C
Juvenil
Cadet
Infantil

Aleví
Benjamí
Pre Benjamí
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Beisbol

CAMPIONS DE LA CEB EUROPEA
PER SEGON ANY CONSECUTIU

Les dades
Equip

Classificació

Competició

El balanç del beisbol blaugrana va ser magnífic. L’any 2007
el Barça va aconseguir el subcampionat de la Divisió d’Honor
i de la Copa del Rei i va ser superat només pel conjunt insular
del Marlins en ambdues competicions. Amb vista a l’any 2008,
l’equip barcelonista es va renovar amb les incorporacions d’Aldo
Tarife, nou entrenador, i jugadors experimentats com Balboa,
Golindano, Ortiz i Sánchez. Els èxits no van trigar i el Barça es va
proclamar campió de la Copa Catalana per tercer any consecutiu
i va revalidar el títol de la CEB europea. En aquesta competició,
disputada a Regensburg (Alemanya), els homes de Tarife van
realitzar un torneig immillorable. El Barça va acabar invicte la
competició i es va adjudicar el títol en una final d’infart davant
el potent equip italià del Nettuno per 12 a 11.

Sènior A

Campió
Campió
2n classificat
Subcampió
3r classificat
Campió
Campió
Campió
Campió
2n classificat
Campió
2n classificat
Campió
Campió
2n classificat
2n classificat
4t classificat
3r classificat

Campionat d'Europa CEB
Campionat de Catalunya
Lliga DH
Copa SM El Rei
Campionat de Catalunya
Campionat d'Espanya
Campionat de Catalunya
Supercopa de Catalunya
Copa Catalunya
Campionat d'Espanya
Campionat de Catalunya
Supercopa de Catalunya
Campionat de Catalunya
Supercopa de Catalunya
Campionat d'Espanya
Campionat de Catalunya
Campionat de Catalunya Open
Copa Catalunya Open

Sènior B
Juvenil

Cadet

Infantil

Aleví
Softbol (femení)
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Voleibol

ES TORNA A LA SUPERLLIGA
Les dades
El vòlei barcelonista va protagonitzar una temporada rodona en què va
aconseguir l’ascens a la Superlliga A, i es va proclamar campió de la Superlliga
2 i de la Copa Príncep. La temporada es va iniciar amb l’arribada
de Pedro Lanero a la banqueta blaugrana substituint Toni Alemany. La primera
volta del Barça va ser perfecta, ja que es van assolir onze victòries que li van
proporcionar el lideratge. Tot i perdre quatre dels primers sis partits disputats
a la segona volta, el Barça es va recuperar en el tram final del torneig i, a falta
de dues jornades, els homes de Lanero van aconseguir matemàticament
l’ascens a la Superlliga A. Una jornada després, l’equip de Lanero es va
proclamar campió de la competició en un partit que va servir alhora per
acomiadar Cosme Prenafeta, jugador històric i peça clau en l’ascens de l’equip
a la màxima categoria. L’altre títol de la temporada va ser el de la Copa Príncep
d’Astúries, en què a la final el Barça va derrotar el Vigo Valery Karpin per 3 a 2.

Equip

Classificació

Competició

Sènior

Campió

Superlliga Espanya 2
(Ascens a Superlliga 1)
Copa Príncep d'Astúries
Lliga Catalana Divisió d'Honor B
Lliga Catalana Divisió d'Honor A
Campionat de Catalunya 1a Divisió
Campionat de Catalunya Juvenil
Campionat d'Espanya Juvenil
Campionat de Catalunya Cadet
Campionat d'Espanya Cadet
Campionat de Catalunya Infantil
Campionat d'Espanya Infantil
Copa Catalunya Open

Júnior
Juvenil
Cadet
Infantil

Campió
Campió
2n classificat
5è classificat
Campió
3r classificat
2n classificat
6è classificat
2n classificat
12è classificat
3r classificat
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Hoquei herba

SUBCAMPIÓ D’ESPANYA DE SALA I DESCENS A LA DIVISIÓ D’HONOR B
La secció d’hoquei del FC Barcelona va viure una temporada de contrastos. A la Lliga
de Divisió d’Honor, l’equip d’hoquei herba es va ressentir en excés de la marxa d’alguns
jugadors clau de la temporada 2006/07 i no va poder mantenir la categoria. Tot i que els
homes d’Albert Bou van estar lluitant fins al final de la Lliga, el Barça va ocupar el novè lloc
de la classificació i jugarà la temporada 2008/09 a la Lliga de Divisió d’Honor B. Al Campionat
de Catalunya, el conjunt barcelonista va caure derrotat a les semifinals per 3 a 1 davant el Polo.
Tanmateix, el Barça va estar a punt de conquerir els Campionats d’Espanya d’hoquei sala,
que va organitzar el Club i que es van disputar a la Ciutat Esportiva Joan Gamper. Els jugadors
de Bou van guanyar el Júnior per 3 a 0 als quarts de final, i l’Atlètic Sant Sebastià als penalty
stroke a les semifinals després que el partit acabés amb empat a 3. A la final, el Barça
va estar a punt de va fer saltar la sorpresa però va perdre per un ajustat 5 a
6 davant el Club de Camp de Madrid.

Les dades
Equip

Classificació

Competició

Sènior

9è classificat
7è classificat
4t classificat
3r classificat
2n classificat
11è classificat
4t classificat
3r classificat
1r classificat
5è classificat
7è classificat
5è classificat
5è classificat
3r classificat
5è classificat
7è classificat
5è classificat
4t classificat
7è classificat

Divisió d'Honor A
Copa SM El Rei
Campionat de Catalunya Herba
Campionat de Catalunya Sala
Campionat d'Espanya Sala
Primera Divisió Grup IV
Segona Divisió Sala
Segona Divisió Herba
Fase d'ascens a 1a Divisió
Campionat de Catalunya Herba
Campionat de Catalunya Sala
Campionat de Catalunya Herba
Campionat de Catalunya Sala
Campionat de Catalunya Herba
Campionat de Catalunya Sala
Copa Federació
Campionat de Catalunya Herba
Campionat de Catalunya Sala
Copa Federació

1a Divisió FCB
2a Divisió Barceloní Stick
Juvenil
Cadet
Infantil

Aleví
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Hoquei gel

SUBCAMPIONS DE LA COPA DEL REI
L’equip d’hoquei gel blaugrana va realitzar una bona temporada i va estar a punt d’assolir la Copa
del Rei en la final davant el Puigcerdà. A la Lliga, el Barça va disputar els play-off després de classificar-se
en tercer lloc a la fase regular. A les semifinals, el conjunt d’Eugeny Semeriak va caure derrotat davant
l’Anglet francès en perdre el partit d’anada per 5 a 2 i el de tornada per 3 a 5. A la Copa del Rei, els
barcelonistes van fer un excel·lent torneig i van arribar a la final. El Barça va derrotar el Txuri Urdin per
6 a 2 als quarts de final i el Gasteiz per 7 a 4 a les semifinals. A la final, disputada a Puigcerdà, l’equip
de gel barcelonista no va poder superar l’equip local, que es va imposar per 6 a 2. Respecte als equips
inferiors, cal destacar que l’equip sub-20 es va proclamar campió de Lliga de la seva categoria.

Les dades
Equip

Classificació

Competició

Sènior

3r classificat
Subcampió
Campió
5è classificat
3r classificat
2n classificat
Campió
Campió
Campió
2n classificat
Campió
Campió
2n classificat

Lliga Nacional
Copa SM El Rei
Lliga Nacional
Copa del Príncep
Lliga Transpirenaica
Lliga Transpirenaica
Torneig Anglet
Torneig Puigcerdà
Torneig Vielha
Torneig Boadilla
Torneig Barcelona
Torneig Tolosa
Torneig Montpeller

Sub-20
Júnior Sub-18
Sub-15
Sub-13
Sub-11

Sub-9
Pre Sub-9
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Patinatge artístic sobre gel

GRANS ÈXITS INDIVIDUALS I DE L’EQUIP DE BALLET
La secció de patinatge va tancar una temporada amb grans resultats. A nivell individual, Ingrid Amarante es va
proclamar campiona d’Espanya infantil en una competició celebrada a la Pista de Gel blaugrana en què van participar
set patinadores blaugrana més, i Patricia Ortiz va quedar tercera en el Campionat d’Espanya en categoria Novice.
La mateixa Patricia Ortiz va assolir una brillant cinquena posició en el Grand Prix de Niça i el novè lloc a l‘AEGON Cup
de la Haia (Holanda). Aquesta era la primera vegada que una patinadora blaugrana participava en aquest torneig.
L’equip de ballet sobre gel, que dirigeix Patrick Capmartin, va quedar campió al Campionat de Tolosa de Llenguadoc
a la categoria Elite i subcampió a la Copa Internacional d’Asnières (París). A més, l’equip de ballet de nens Join Espoir
va conquerir també el primer lloc en el Campionat de Tolosa. Finalment, en els Campionats de Catalunya i Lliga Catalana
la secció de patinatge artístic del Barça va realitzar una gran actuació amb un total de vint podis.

Les dades
Equip

Classificació

Competició

1r equip Ballet

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

Campionat Internacional Asnières (París-França)
Campionat Internacional d’Occitània (Tolosa-França)
Campionat Internacional d’Occitània
Campionat Espanya
Campionat Catalunya
Campionat Espanya
Campionat Catalunya
Campionat Espanya
Campionat Catalunya
Lliga catalana
Copa Federació Espanya
Lliga catalana
Campionat Catalunya
Copa Federació Espanya
Campionat Catalunya
Campionat Catalunya
Lliga catalana Mínima
Campionat Catalunya
Lliga catalana
Campionat Catalunya
Campionat Catalunya
Lliga catalana
Lliga catalana
Campionat Catalunya
Campionat Catalunya
Lliga catalana
Lliga catalana
Campionat Catalunya
Campionat Catalunya
Campionat catalunya
Campionat Catalunya

2n equip Ballet
Júnior 1a ISU
Novice ISU
Infantil Femení

Júnior 2a Masculí

Júnior 2a Femení

Aleví Masculí

Aleví Femení

Promeses
Benjamí
Escola
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Institut Gutmann

CAMPIONS DE LA LLIGA CATALANA
L’equip de bàsquet en cadira de rodes va afrontar el seu primer any com a secció no professional del Club. L’AXA Winterthur FC Barcelona va apostar per una plantilla molt jove, per la
formació de jugadors i amb la intenció de competir al màxim en totes les competicions. Així,
a la Lliga el Barça va obtenir una meritòria quarta posició amb quinze victòries i set derrotes,
el millor balanç de la història de l’equip. Aquest lloc dóna dret a disputar una competició
europea la temporada 2008/09. A la Copa del Rei, l’equip d’Òscar Trigo va caure derrotat
a la primera eliminatòria contra l’ONCE Andalusia, que va ser el campió del torneig, per 56
a 47. La temporada va acabar amb un títol. Per vuitena temporada consecutiva, l’AXA
Winterthur Barça va conquerir la Lliga Catalana en vèncer el GAM Joventut per 67 a 53.

71

MEMÒRIA 07-08

ÀREA ESPORTIVA
SERVEIS MÈDICS

Serveis Mèdics

EN LES MILLORS MANS
Els Serveis Mèdics del Club van dur a terme un control de salut a tots els jugadors dels equips
professionals, dels equips base professionals i dels primers equips de les seccions no professionals.
A més de totes aquestes revisions planificades, també es van fer qüestionaris a tots els jugadors de
les seccions no professionals, i tots els resultats es van introduir al sistema informàtic: el GEM.
Pel que fa al control del rendiment esportiu, es va treballar amb el primer equip en funció
de la preparació física i el treball individual de prevenció. Aquesta tasca es va fer durant diversos
períodes i en algun cas concret, com ara la lesió que va tenir Leo Messi. Per a la temporada que
ve es van preparar procediments pautats per millorar la preparació física, unes pautes que seran
útils per tal de millorar el rendiment de tots els components de l’equip. Al Barça B es va aconseguir una bona planificació de la preparació física i es van fer treballs individualitzats de preparació
i de prevenció. A les seccions, conjuntament amb Xesco Espar, es van dur a terme protocols
per mesurar el rendiment dels jugadors per tal de fer proves al final d’aquesta temporada i posar
el pla d’actuació en marxa per a la temporada 2008/09.
En matèria de cobertura assistencial i salut laboral, es va garantir la cobertura a tots els
actes esportius sense que hi hagués cap incidència, a més de donar servei a la Pista de Gel
i l’Àrea Comercial. Els Serveis Mèdics van realitzar fins a 209 revisions laborals, així com
un rigorós seguiment de les incidències que es van recollir.
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Quant a l’assistència de lesions, es va
implementar la Guia Pràctica Clínica (GPC)
de les lesions de múscul. També es van fer
les GPC del tendó rotulià i del tendó
d’Aquil·les i al Palau Blaugrana s’ha
introduït l’ecografia a la Sala Mèdica.
Durant la temporada es va seguir el pla de
formació individual, finançat pel Club. El personal sanitari també va rebre formació continuada d’idiomes i de reanimació cardiopulmonar
(RCP) al camp. En aquest últim cas es va fer
una formació genèrica per a tothom. A més
d’això també es va impartir un curs d’anatomia
aplicada a l’esport per a facultatius.
Amb referència al servei informàtic, s’està
en l‘última fase per incorporar al programa
informàtic la digitalització de la imatge de
radiografia, ressonància i escàner. També
es va fer l’aplicatiu de fisioteràpia, que
començarà a funcionar a partir de la
temporada que ve. En matèria d’educació,
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Les dades
es van fer xerrades als equips base sobre aspectes de nutrició, higiene i dopatge.
Aquest programa educatiu es va veure reforçat a través del web del Club.
El Club també va continuar tractant el tema del dopatge. Durant la temporada es
van fer reunions informatives, controls interns de drogues d’ús social als equips
professionals i en cada revisió de salut.

Visites mèdiques
Tractaments fisioteràpia
Revisions mèdiques
Intervencions quirúrgiques
Visites salut laboral

6.738
28.408
1.168
27
463

Finalment, es va aprovar i presentar el Projecte de Recerca Múscul i Tendó a la Fundació
del Club i a la Secretaria de l’Esport de la Generalitat de Catalunya. Aquest projecte, que
començarà a funcionar la temporada vinent amb el suport de la Fundació, està destinat
a ampliar el coneixement d’aquest tipus de lesions tan habituals en els esportistes.
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El Gran Repte
CREIXEMENT SOCIAL:

JA SOM 163.000 SOCIS!
La massa social del FC Barcelona va creixent any rere
any gràcies al programa de socis, iniciat l’any 2003
amb l’objectiu de consolidar el Club entre els més grans
del món amb el tret diferencial de tenir la massa social
més àmplia. Cal remarcar que la massa social està
creixent principalment entre els barcelonistes més joves,
i és entre altres coses gràcies al programa Creix amb
el Barça, que es va consolidant i que durant la
temporada 2007/08 va introduir moltes novetats.
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CREIXEMENT DE LA MASSA SOCIAL DEL FC BARCELONA

Temporada
2002/03
2003/04
2004/05
2005/06
2006/07
2007/08

Socis
106.135
120.379
131.007
144.882
156.366
162.979

Increment

Increment %

14.244
10.628
13.875
11.484
6.613

11,80%
8,10%
9,57%
7,92%
4,06%

DISTRIBUCIÓ PER SEXES

DISTRIBUCIÓ PER EDATS

més de 65
21.942 13.5%

0-5
14.780 9%
6-14
16.208 10%

56-65
20.044 12%
TOTAL
162.979

15-25
16.370 10%

DISTRIBUCIÓ GEOGRÀFICA DE SOCIS

Barcelona capital
Resta Catalunya
Fora Catalunya

62.710
79.211
21.058

38.5%
48.5%
13%

46-55
20.833 13%

26-35
25.859 16%
36-45
26.943 16.5%

HOMES
125.154
77%

DONES
37.825
23%

MÉS QUE UN CLUB
La imatge global del Club en l’àmbit internacional es va consolidar aquesta temporada 2007/08. Es tracta d’una globalització que té el seu impacte dins el programa de socis que va obrir les portes a socis dels cinc continents. Un 21% de les
noves altes de socis de la temporada van provenir 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 l’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 al seu domicili, i cada mes reben el butlletí electrònic que s’envia a l’adreça
de correu electrònic dels socis que la tenen enregistrada al Club i que actualment s’edita en català, castellà, anglès
i japonès a causa de la gran quantitat de socis de parla anglesa i japonesa amb què compta el FC Barcelona.
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MÉS AVANTATGES AL CARNET DE SOCI
Els socis aprofiten cada cop més l’avantatge sobre la compra d’entrades, fet que és més palès
en els partits de Lliga de Campions, tant els que es juguen al Camp Nou com els desplaçaments
europeus. Al final de la temporada es va introduir una nova pàgina de compra d’entrades al web
del Club perquè els socis i barcelonistes en puguin comprar de manera més còmoda i fàcil.
Aquesta temporada es va lliurar als socis que el van sol·licitar el regal de renovació del carnet de
soci, consistent en una cinta de coll per al mòbil del Barça i un gym-sack. En concret 21.000 van
ser els socis que van demanar el seu regal de renovació i el van rebre a casa. Es van incrementar
els sorteigs entre els socis i més d’un centenar van gaudir del privilegi de viure un partit de futbol
des de la Llotja del Camp Nou. Davant l’èxit que va tenir la Llotja Oberta, aquesta temporada es
va ampliar la iniciativa al Palau Blaugrana. Més d’una trentena de socis van gaudir aquesta
temporada del privilegi de viure un partit de bàsquet des de la Llotja.
Cada mes es van sortejar un munt de regals entre tots els socis, de manera automàtica i sense
cap tipus d’inscripció prèvia, en funció de la franja d’edat. Per als més petits de la casa, els socis
de 0 a 2 anys, el FC Barcelona va sortejar cada mes vint lots de nadó (xumet, plat, coberts,
biberó i sonall), i els socis d’entre 3 i 11 anys van entrar en el sorteig de vint pilotes signades
cada mes. Al llarg d’aquesta temporada també es van sortejar, entre tots els socis de 12 a 15
anys, setanta entrades dobles per assistir a la realitat virtual del Museu i una plaça de recollidor
de pilotes en un partit al Camp Nou en cada sorteig mensual.
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Els socis sèniors del Club també van entrar en el sorteig de nou entrades dobles per gaudir
del partit de bàsquet AXA Barça-Pamesa València al Palau Blaugrana i de deu entrades dobles
per al concert d’Any Nou a l’Auditori. Entre altres premis, també es van sortejar vint jocs de sis
litografies del FC Barcelona, divuit mantes polars i cinc rellotges Viceroy de commemoració
del 50è aniversari del Camp Nou. Sens dubte un dels premis més interessants d’aquesta
temporada va ser el desplaçament amb el primer equip en el partit de Champions que va
enfrontar el Barça contra l’Olympique de Lió el 27 de novembre.
La gran novetat de la temporada va ser el primer torneig de bàsquet 3x3 disputat al Palau,
en el qual van participar un total de 120 socis. Aquest torneig s’afegeix a l’èxit de la
cinquena edició de la Lliga El Gran Repte i a la Llotja Oberta del Palau.
Els socis també van poder escollir el projecte solidari de la Fundació al qual el Club havia
de destinar el 0,7% de la quota anual del carnet de soci. Van votar que es destinés al projecte
endegat per la Fundació al Senegal. Aquest projecte va obtenir el 45% de les votacions.

Aquest any es va consolidar l’Agenda Cultural
en el format de calendari mensual, la qual els
socis poden consultar als butlletins electrònics,
als Infosocis i als diversos mitjans específics
per a socis. Des del mes de setembre del
2007 es van oferir més de cinquanta espectacles i hi van assistir més de 8.000 socis, amb
una mitjana de cinc promocions mensuals.
Destaquen les col·laboracions amb l’Auditori,
el Palau de la Música, el CaixaForum i les sales
Villarroel, Romea i Condal i la promotora del
cicle familiar del Teatre Poliorama i la sala
Teatreneu, entre moltes altres.
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TOTA LA INFORMACIÓ, A L’ABAST
El Club va fer evolucionar els seus canals de comunicació amb els socis perquè tinguin tota
la informació que els interessa de forma ràpida i còmoda i perquè no es perdin cap avantatge
del carnet de soci. Al lloc web del Club, www.fcbarcelona.cat, a la zona Socis, es poden trobar
notícies relacionades amb avantatges per als socis, ja sigui en relació amb entrades, activitats,
agenda cultural, Lliga de socis, etc. 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.
El diari BARÇA CAMP NOU continua sent de lectura obligatòria cada cap de setmana de partit
a l’estadi. A més, el Racó del Soci del diari Avui es publica cada dimecres amb informació
rellevant i exclusiva per als socis.
D’altra banda, l’increment de socis que tenen l’adreça de correu electrònic i el mòbil registrats al cens del Club per tal de rebre informació al moment de forma àgil i ràpida és considerable. Més de 50.000 socis ja reben butlletins electrònics mensualment i Infosocis digitals
amb les últimes novetats, mentre que són més de 90.000 els socis que reben els missatges
amb la convocatòria per al partit amb el dia i l’hora i els resultats dels partits. Les alertes
SMS gratuïtes constitueixen, probablement, l’avantatge més valorat pels socis.

PROGRAMA CREIX AMB EL BARÇA
El FC Barcelona va augmentar el col·lectiu de socis més jove i compta actualment amb més de
35.000 socis menors de 18 anys, una xifra amb un creixement anual important que inclou cada
mes uns 300 nounats. Aquesta temporada es va renovar i ampliar el lot de benvinguda a aquests
nadons amb una cistella plena d’obsequis blaugrana. Per a la resta d’alevins (1-6 anys) i infantils
(7-15 anys), es van afegir nous obsequis blaugrana com ara un estoig amb material d’escriptori
o bé una carpeta escolar amb imatges de jugadors del primer equip.
Tots els socis menors de 18 anys entren a formar part del programa d’activitats i avantatges
Creix amb el Barça: disposen d’avantatges exclusius, comunicacions en què se’ls convida a
participar en diferents activitats i venir a les instal·lacions, se’ls felicita els aniversaris amb
obsequis personalitzats i reben a principis d’any el pin col·leccionable corresponent al nou any.
Al llarg d’aquesta temporada s’ha consolidat una agenda d’activitats Creix que comença amb
el curs escolar i finalitza a l’estiu amb els campus esportius d’estiu.
Durant aquesta temporada es van oferir diverses activitats
en què els petits havien de participar activament: jocs
i sortejos del web júnior, la III Mostra de Nadales
Blaugrana, el Suport a Messi al mes d’abril, el
programa mensual de sortejos, etc. També es van
estructurar tots els avantatges de caire cultural i
d’oci en una agenda d’activitats mensuals en què
es van oferir estrenes en exclusiva tots els diumenges al teatre Poliorama i descomptes permanents
al Teatreneu, la preestrena en exclusiva per a socis
del Barça de la pel·lícula de Disney Pixar Ratatouille
i concerts per a nens i nenes a l’Auditori en sessions
exclusives per a socis.
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Obsequi de renovació
A més de l’obsequi de renovació anual de
què gaudeixen tots els socis barcelonistes,
per als més menuts se celebra el canvi de
categoria del carnet en el moment de rebre el
nou carnet amb la nova condició. En el canvi
d’aleví a infantil tots els nens reben al seu
domicili una felicitació per la nova etapa que
s’inicia juntament amb un obsequi especial.
El canvi de categoria d’infantil a sènior, als 15
anys, també se celebra amb l’enviament d’un
obsequi a tots els socis, i per finalitzar i
acomiadar el programa Creix es reconeix la
majoria d’edat en complir els 18 anys. És en
aquest moment que es fa arribar als joves
un dossier amb els estatuts
del Club a fi que
puguin conèixer
els procediments
i les normes del
col·lectiu, ja que
entren en una etapa en
què poden prendre
part activa en les
decisions del Club.
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NOUS CANALS DE COMUNICACIÓ
A fi d’arribar a tots els nens i nenes barcelonistes, aquesta temporada, amb el número del
mes de desembre, va arrencar la revista BarçaJunior. És tracta d’un senzill butlletí que
s’adreça cada dos mesos a totes les llars —un per a cada soci o sòcia— i en què s’informa de totes les activitats i avantatges adreçats, principalment, a tota la família. A més,
incorpora entreteniment, actualitat i informació exclusiva per a les nenes i els nens socis.
El web júnior www.fcbjunior.cat, que pretén ser el referent de tots els joves barcelonistes,
va començar a funcionar al mes d’octubre i disposa d’un apartat només per a socis (+ per
als socis) en què es comunica l’agenda d’activitats, l’actualitat del Club, com actualitzar
les dades al fitxer de socis per no perdre’s cap comunicació, els avantatges permanents
del carnet i multitud de jocs i vídeos d’interès per als més joves. També es poden aclarir
i solucionar els enigmes i les preguntes de la revista bimensual BarçaJunior.
Al mes de novembre també va arrencar el nou butlletí electrònic mensual El Crit. Aquest butlletí el
reben més de 9.000 socis i l’envia el FCB la segona setmana de cada mes. És una adaptació del
butlletí que ja està publicat al web FCBjunior.cat cada mes, però adequat a l’interès del soci.

L’OAB, MÉS A PROP DE TOTHOM
L’Oficina d’Atenció al Barcelonista (OAB) és 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 dur a terme tot tipus de gestions.
Des del mes de gener van passar per l’OAB més de 13.000 persones, que hi van poder realitzar
tràmits tan habituals com altes de soci, renovacions de carnets i abonaments, canvis de nom o
permutes de seient. Les incidències més comunes que es resolen a l’Oficina d’Atenció al
Barcelonista estan relacionades amb l’enviament del carnet de soci o de l’abonament, la REVISTA
BARÇA, el lot de benvinguda o la petició de duplicats del carnet en dies de partit.
El servei d’informació telefònic continua sent un centre de contacte per a tots els socis que
truquen al 902 1899 00 com a telèfon d’atenció general del Club. Des del mes de gener es
van rebre gairebé 160.000 trucades, tant d’atenció general com de Seient Lliure, que han
estat ateses per un operador. A més de resoldre les informacions, els dubtes i les opinions
que plantegen els socis i els barcelonistes, 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.
Una bona manera d’estar informat de tot el que fa referència al Club i de realitzar els tràmits
més habituals sense haver-se de desplaçar a l’OAB és mitjançant el lloc web www.fcbarcelona.cat, on es pot registrar l’adreça de correu electrònic per rebre els butlletins i els
Infosocis, així com les alertes SMS a través del telèfon mòbil. També es pot contactar amb
l’OAB enviant un correu electrònic a oab@fcbarcelona.cat.
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Actes institucionals

ASSEMBLEA: LLUM VERDA ALS COMPTES I AL PRESSUPOST
Els socis compromissaris van aprovar el tancament econòmic de la temporada 2006/07 amb 350 vots a favor, 2 en
contra i 10 en blanc. El FC Barcelona va tancar l’exercici amb uns ingressos de 290,1 milions d’euros i amb 270,6
milions de despeses. Per tant, el benefici d’explotació va ser de 19,6 milions d’euros, el més alt en els últims anys.
D’altra banda, també es va aprovar, amb 293 vots a favor, 4 en contra i 4 en blanc, el pressupost per a la temporada 2007/08, que ha estat de 315 milions d’euros. A més, es va ratificar l’acord, amb 219 vots a favor, 17 en blanc
i 34 en contra, per allargar fins al 2018 l’explotació dels drets publicitaris de l’equip amb l’empresa Nike.

INSÍGNIES: PREMI A LA FIDELITAT A UNS COLORS
Un dels actes més emotius de la temporada va ser el lliurament de les insígnies als socis més fidels al Club. El FC Barcelona va lliurar durant
cinc dies a la Sala París 1.500 insígnies d’or als socis amb 50 anys d’antiguitat al Club. A més, just abans de l’inici del partit de Lliga entre
el FC Barcelona i l’Almeria, el president Joan Laporta va lliurar les insígnies d’or i brillants a sis socis que enguany complien 75 anys
de fidelitat al Club. Els socis que van tenir el privilegi de viure i commemorar aquesta efemèride van ser Enrique Buxeres, Mercedes Castells,
Manuel Maños, Rafael Vidal, Eulàlia Montal i Albert Gambús. Aquests actes van ser un just reconeixement a aquells socis que han viscut
intensament el Barça amb emoció, sentiment i amor als colors del Club.
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EL BARÇA A LA DIADA
El FC Barcelona va participar en els actes commemoratius de l’Onze
de Setembre. El president Joan Laporta, els directius Rafael Yuste,
Clàudia Vives-Fierro, Joan Franquesa i Albert Perrín i els capitans dels
equips de futbol, handbol, hoquei patins i futbol sala van ser els representants del FC Barcelona en l’entrega floral al monument de Rafael
Casanova. A més, el president Joan Laporta va assistir al Palau de la
Generalitat al lliurament de les medalles d’Or als expresidents de la
Generalitat Jordi Pujol i Pasqual Maragall.

CONVENI AMB LA FEDERACIÓ LLULL
El president del FC Barcelona, Joan Laporta, va signar un conveni
amb la Federació Llull —la unió d’Òmnium Cultural, Acció Cultural
del País Valencià i Obra Cultural Balear, les tres entitats culturals
més significatives dels Països Catalans. L’objectiu de l’acord és
contribuir a la promoció de la cultura catalana arreu del territori
lingüístic català. Per fer-ho, el Club va cedir a la Federació Llull una
part dels ingressos obtinguts del partit de Lliga Barça - Reial
Madrid disputat al Camp Nou.

LA CATEDRAL DEL BARÇA,
CINQUANTA ANYS DEL CAMP NOU
El Camp Nou va acollir la presentació del llibre La Catedral del
Barça, un recull d’històries, fotografies i vivències que han fet
d’aquest estadi un referent i un orgull per als barcelonistes. El llibre,
de Josep Maria Casanovas, editor del diari Sport, va desgranant els
moments més destacats que s’han viscut a l’estadi, des de la
compra dels terrenys per part de la junta de Francesc Miró-Sans
fins al recent debut de Thierry Henry.

LES CORTS I EL BARÇA: VUITANTA-CINC
ANYS D’HISTÒRIA COMPARTIDA
El llibre Les Corts i el Barça: vuitanta-cinc anys d’història compartida, a càrrec del responsable del Centre de Documentació del FC
Barcelona, Manel Tomàs, va ser presentat a la Sala París de les
instal·lacions del Club. Aquesta publicació, que va ser dirigida per
l’Arxiu Municipal de les Corts i que forma part de la col·lecció municipal Memòria de Barcelona, és un recull exhaustiu de la història
gràfica i escrita del Barça i les Corts.
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HOMENATGE A LAUREANO RUIZ

RECORD A OVIDI MONTLLOR

L’extècnic del FC Barcelona Laureano Ruiz va rebre un emotiu homenatge del món del futbol a les instal·lacions del Club. La Sala París va
reunir un gran nombre de personalitats del món del futbol que van voler
acompanyar un dels tècnics amb una trajectòria més àmplia i prolífica
en el camp de la formació de futbolistes. L’acte, al qual van assistir el
president Joan Laporta i els directius Jacint Borràs, Marc Ingla i Alfons
Godall, va finalitzar amb la projecció del documental Laureano Ruiz:
el fútbol-fútbol, del director Jordi Marcos.

Coincidint amb el partit d’anada dels setzens de final de la Copa del
Rei que l’equip de futbol va jugar a Alcoi davant l’Alcoià, el FC
Barcelona, mitjançant els directius de l’Àrea Social Toni Rovira i Jacint
Borràs, va fer una ofrena floral a la tomba d’Ovidi Montllor. La comitiva
blaugrana també va visitar el Centre Cultural Ovidi Montllor, on, acompanyada del germà i d’alguns familiars, va fer un recorregut per l’exposició fotogràfica del polifacètic cantautor alcoià.

PARTICIPACIÓ EN
LA FIRA DE FRANKFURT

LLOTJA OBERTA

El FC Barcelona també es va sumar als actes de la Fira de Frankfurt, on
la cultura catalana va exercir de convidada d’honor. El president Joan
Laporta va participar en el col·loqui El català, un llenguatge global
conjuntament amb Josep Bargalló, president de l’Institut Ramon Llull;
Bernat Joan, secretari de política lingüística de la Generalitat, i Jordi
Iparraguirre, director general de la Fundació Punt.
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La Llotja Oberta va atorgar, a més d’un centenar de socis, el privilegi de
viure un partit de futbol des de la Llotja Presidencial del Camp Nou. Una
de les novetats d’aquesta temporada va ser que els socis més joves
també van poder viure un partit des de la Llotja. Així, el partit més proper
a les festes de Nadal, el Barça-Reial Madrid, va ser l’escollit perquè deu
socis d’entre 5 i 18 anys gaudissin d’un moment inoblidable. Aquesta
temporada la iniciativa es va ampliar al Palau Blaugrana i un total de trenta
socis van gaudir del privilegi de viure un partit de bàsquet des de la Llotja.
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PLACA D’HONOR DEL TURISME

DOBLE PREMI A L’ESPORTIVITAT

En la 22a Nit del Turisme del 2007, la Generalitat de Catalunya va
distingir el Barça amb la Placa d’Honor per la seva contribució a la
projecció internacional de Catalunya. Els motius principals d’aquesta
distinció van ser el fet d’haver lluït el símbol de Turisme de Catalunya
a la samarreta del primer equip durant la gira d’estiu, haver presentat
l’oferta turística de Catalunya i del Barça en cada desplaçament
de la Lliga de Campions i haver participat en fires temàtiques.

El tècnic de l’equip Aleví blaugrana, Albert Puig, va rebre el VI Premi
Ernest Lluch a l’Esportivitat pel gest d’esportivitat que va mostrar amb
el conjunt rival, l’Espanyol, durant la final del torneig Vila de Peralada
del 2007. A més, en la XI edició de la Festa de l’Esport Català, la Unió
de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC) també va premiar Puig
amb el guardó al Seny Esportiu pel mateix gest.

SORTEIG DE COMPROMISSARIS

EL BARÇA REP EL PREMI
FAIR PLAY DE LA FIFA

La Sala París va acollir el sorteig de compromissaris per a les temporades
2008/09 i 2009/10 amb l’assistència del vicepresident del FC Barcelona,
Albert Vicens; el secretari del Club, Xavier Cambra; el notari Joan Carles
Ollé, i el degà de la facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials, Antoni
Alegre. El sorteig va consistir en l’extracció de 4.000 números, dels quals
els primers 3.195 que complien les condicions de ser major d’edat, tenir
una antiguitat de soci com a mínim d’un any i no tenir suspesa la condició
de soci van ser designats compromissaris.

El FC Barcelona va ser guardonat amb el premi Fair Play de la FIFA
pel compromís del Club amb les tasques humanitàries i els programes
de desenvolupament que es deriven de l’acord amb l’Unicef. La FIFA
ha volgut premiar el que considera una acció solidària pionera que ha
tingut una repercussió d’abast mundial. El president Joan Laporta va
recollir el guardó en el transcurs de la Gala FIFA World Player 2007.
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RECONEIXEMENT
ALS NOUS SENADORS

VISITA ALS HOSPITALS
PER REPARTIR JOGUINES

El Club va celebrar l’acte de proclamació dels nous senadors
de l’entitat. L’acte, que s’havia celebrat per última vegada l’any 2001,
és un reconeixement als mil primers socis. Des d’aquell moment fins
ara hi ha hagut un reajustament del nombre de socis i van ser un total
de 112 els que van rebre de mans del president Laporta el diploma
i el carnet que els acrediten com a senadors, ja que aquest any 2008
van passar a formar part del primer miler de socis de l’entitat.

Els jugadors de les plantilles professionals de futbol, bàsquet i futbol sala
es van desplaçar als centres hospitalaris de Barcelona per repartir les
joguines que es van recollir durant la campanya solidària Un somni per
un regal. Els jugadors, repartits en diferents grups, van visitar l'Hospital
Sant Joan de Déu, l'Hospital de la Vall d’Hebron, l'Hospital del Mar,
l'Hospital de Sant Pau, l'Hospital de Barcelona, l’Hospital de Nens de
Barcelona i l'Hospital Universitari Germans Trias i Pujol de Badalona, on
els nens ingressats van rebre un obsequi de mans d’alguns dels seus ídols.

LA MARATÓ PASSA PEL CAMP NOU

CONVENI AMB EL CD BOLÍVAR

Les instal·lacions del Camp Nou van tornar a ser protagonistes de
la Marató de Barcelona. La prova atlètica va passar per l’estadi al
quilòmetre 3, a primera hora del matí i quan el grup dels grans
favorits al triomf final era més compacte. Els guanyadors de la
prova van ser l'atleta kenyà Hosea Kipyego Kosgei, en categoria
masculina, i la fondista etíop Mihret Tadesse.

El FC Barcelona i el CD Bolívar de La Paz van signar un acord de
col·laboració que preveu, entre altres aspectes, el disseny d’activitats
conjuntes dirigides especialment al desenvolupament del futbol base.
L’acord, que té una vigència de tres anys, preveu diverses vies de
treball, des de la cessió de jugadors del club bolivià a qualsevol dels
equips del planter blaugrana fins a la realització d’activitats conjuntes,
com ara diversos tornejos, campus i escoles esportives.
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ACORD DE COL·LABORACIÓ
AMB L’AJUNTAMENT DE BANYOLES
El FC Barcelona va signar un acord de col·laboració amb
l’Ajuntament de Banyoles que serà vigent fins a l’any 2010. Aquest
acord inclou diferents compromisos de caràcter esportiu com ara
partits amistosos dels diferents equips de les seccions que integren
el Club i també estades de preparació.

EL CAMP NOU, ESCENARI DE L’ECA
Les Llotges Noves del Camp Nou van ser l’escenari de la reunió
prèvia a la primera Assemblea de l’European Clubs Association
(ECA). Karl-Heinze Rummenigge, del Bayern Munic; Umberto
Gandini, del Milan; Jean Michel Aulas, de l’Olympique de Lió, i Joan
Laporta, president del FC Barcelona, van estar tractant els objectius de l’associació i que afecten els principals clubs europeus.

EL BARÇA, PREMI PER L’EUROPEISME
El FC Barcelona va rebre el Premi Estrella 2007 a l’entitat que més
ha vetllat per la projecció d’Europa al món. El vicepresident econòmic del Barça, Ferran Soriano, va ser a la Seu del Parlament
Europeu a Barcelona per rebre en nom del Club aquest Premi
Estrella 2007 com a entitat que més ha promogut l’europeisme.

RAMALLETS REP
LA CLAU DE BARCELONA
L’exporter del Barça Antoni Ramallets va rebre la Clau de Barcelona per
la seva contribució a mantenir sempre el bon nom de la ciutat. El club
la Clau, una tertúlia presidida per l'expresident del Barça Joan Gaspart,
atorga des del 1964 aquesta condecoració a persones que, amb la seva
tasca, ajuden a mantenir el nom de Barcelona com més amunt millor.
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SUPORT A LA LECTURA
El Barça es va adherir al Pla de Foment de la Lectura 2008-2011 de la
Generalitat. Abans del partit de Lliga entre el Barça i l’Espanyol els dos
equips es van fer una fotografia conjunta amb el lema de la campanya,
Llegir ens fa + grans. Durant el partit també es va dur a terme la
campanya Lletres al camp!, organitzada per difondre les lletres catalanes, coincidint amb la Diada de Sant Jordi. Aquesta campanya va
consistir en l’edició d’un opuscle amb una selecció d’onze títols literaris
distingits per la crítica com els millors publicats durant els últims mesos,
el qual es va repartir a tots els assistents al partit.
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CONVENI AMB LA FUNDACIÓ
ECOTIC I L’ASSOCIACIÓ ASIMELEC
El FC Barcelona va firmar un conveni amb la Fundació Ecotic
i l’associació Asimelec per reciclar els residus dels aparells elèctrics
i electrònics que es generen a les seves instal·lacions. El club
blaugrana és la primera entitat esportiva que firma un conveni amb
la Fundació Ecotic i Asimelec per tal de dur a terme la recollida,
la gestió, el tractament, la revalorització i el reciclatge de tots els
residus dels seus aparells elèctrics i electrònics.

PRIMERA CURSA BARÇA-L’ILLA

REUNIONS ITINERANTS DE LA JUNTA

La primera edició de la Cursa Barça-L’illa va ser tot un èxit. Un total
de 1.541 persones inscrites van participar en aquesta cursa popular que va tenir un recorregut des de la Ciutat Esportiva del FC
Barcelona fins a L’illa Diagonal. La cursa, ideada per la secció
d’atletisme blaugrana, va tenir com a guanyadors els atletes
barcelonistes Jaqueline Martin i Judith Pla, en categoria femenina,
i Rubén Palomeque, en categoria masculina.

Amb l’objectiu d’estendre el sentiment barcelonista per diversos
territoris, la Junta Directiva va realitzar tres reunions arreu de Catalunya
per tractar diferents temes de l’actualitat del Club. Els tres llocs escollits
aquesta temporada van ser la localitat gironina de Sant Feliu de
Pallerols, Vilafranca del Penedès i la seu central de la Biblioteca
Nacional de Catalunya, coincidint amb el centenari de la biblioteca
del carrer Hospital de Barcelona.
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RECONEIXEMENTS
DEL COE I DEL CSD

RECONEIXEMENT
AL PALAU DE LA MÚSICA

El COE va atorgar una placa olímpica al mèrit esportiu al FC
Barcelona. Mercedes Cabrera, ministra d’Educació i Esports,
i Alejandro Blanco, president del Comitè Olímpic Espanyol, van lliurar
al vicepresident primer Albert Vicens aquesta distinció. També quatre
representants blaugrana van ser distingits amb la medalla de plata
al mèrit esportiu concedida pel Consell Superior d’Esports: Javi
Rodríguez, jugador del Barça Senseit; Lluís Teixidó, jugador d’hoquei
patins; Roberto Dueñas, l’exjugador i tècnic del bàsquet base, i Paco
Seirul·lo, preparador físic del primer equip. Aquests premis valoren
l’historial esportiu i professional dels premiats.

El FC Barcelona va voler retre un homenatge i un reconeixement al
Palau de la Música Catalana i a la societat civil catalana del primer
terç del segle XX amb una conferència a la Sala París que portava el
títol El tancament del Camp Nou i del Palau de la Música Catalana
durant la dictadura de Primo de Rivera. El Barça va voler adherir-se
així a aquests actes de celebració del centenari del Palau de la
Música. La conferència va ser a càrrec de l’historiador Josep Termes.

ACTE D’HOMENATGE A JAUME I

ACORD HISTÒRIC AMB LA MLS

El FC Barcelona va participar en un acte d’homenatge a Jaume I en el
800 aniversari del seu naixement. Aquest acte, al qual van assistir personalitats de la política i la cultura dels Països Catalans, va servir també
perquè el Barça fes una donació d’aproximadament 350.000 euros a la
Federació Llull, ens que agrupa Acció Valenciana, Òmnium Cultural
i Obra Balear. Aquesta quantitat prové d’una part de la recaptació del
partit de Lliga Barça-Madrid i es va destinar a ajudar i contribuir als
diferents programes i accions que duu a terme la Federació Llull.

Els vicepresidents del FC Barcelona Ferran Soriano i Jaume Ferrer
van firmar un acord estratègic a Nova York a llarg termini amb la
Lliga professional de futbol dels Estats Units. El FC Barcelona és el
primer club europeu que estableix un acord d’aquestes característiques. Fruit d’aquest acord entre el Barça i la Major League Soccer
(MLS), el FC Barcelona es compromet a jugar un mínim de sis
partits amistosos als Estats Units en els pròxims cinc anys. A més,
el club blaugrana garanteix la presència i la promoció permanent
de la marca Barça en tot el mercat nord-americà.

89

MEMÒRIA 07-08

ÀREA SOCIAL
VOT DE CENSURA

Vot de censura

DE NOU A LES URNES
Els socis Oriol Giralt i Christian Castellví van promoure una moció de censura contra la Junta Directiva a finals de la temporada. Els promotors de la moció, que necessitaven 5.882 firmes per tirar endavant aquest procés, van presentar un total de 9.473 signatures de socis, de
les quals es van validar 9.145, gairebé un 97%. La mesa del vot de censura va ser constituïda pels promotors de la moció; Joan Franquesa
i Josep Lluís Vilaseca, membres de la Junta Directiva, i David Moner, membre de la Federació Catalana de Futbol i president de la mesa.
El 6 de juliol va ser el dia escollit per fer la votació, que va tenir els resultats següents: el sí a la moció va ser l’opció de 23.870 socis, que
suposava un 60,6% del total dels vots, mentre que el no el van recolzar 14.871 socis, un 37,75% dels vots escrutats. 540 socis van votar
en blanc (1,37%), i 108 vots van ser nuls (0,27%). Tot i guanyar el sí, amb aquests resultats la Junta Directiva va quedar legitimada per
continuar el seu mandat, ja que perquè la moció prosperés es necessitava un percentatge del 66,6% del total dels vots a favor del sí.

DIMISSIÓ DE VUIT
DIRECTIUS DE LA JUNTA
Un total de vuit directius van dimitir del seu
càrrec després de la reunió celebrada per la
Junta barcelonista amb motiu dels resultats
del vot de censura. Els vicepresidents Albert
Vicens, Marc Ingla i Ferran Soriano; el secretari Xavier Cambra, i els vocals Antoni
Rovira, Clàudia Vives-Fierro, Evarist Murtra
i Josep-Lluís Vilaseca van justificar la seva
decisió amb un comunicat en què manifestaven el seu desacord amb la manera
d’actuar a partir dels resultats de la moció.
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Difunts

FINS SEMPRE
El FC Barcelona vol fer arribar el seu condol als familiars i als amics de tots els socis
difunts. L’entitat blaugrana també lamenta la mort de destacades personalitats del món
del barcelonisme. És el cas de l’exvicepresident Nicolau Casaus, del directiu de la Comissió
Social Manuel Soldevilla, i dels exjugadors de futbol Esteban Areta, Manuel Badenes,
William Silvio Modesto Bio, Lluís Coll, Francisco Garcerán i Basilio Nieto.

Nicolau Casaus

Manel Soldevilla

Esteban Areta

Manuel Badenes

William Silvio Modesto Bio

Lluís Coll

Basilio Nieto
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Llar d’Infants
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VINT ANYS DE FIDELITAT

ELS MÉS MENUTS, BEN CUIDATS

El Casal de l’Avi Barça va celebrar aquesta temporada el seu
20è aniversari. Els més de 250 socis que formen part de l’entitat i la Junta Directiva, que compleix el seu tercer any al capdavant de l’associació, van poder gaudir d’una gran festa amb
actuacions musicals en directe i recitals de màgia en viu, en un
escenari immillorable, la Sala París del Camp Nou. Entre algunes de les activitats que el Casal de l’Avi va celebrar durant la
temporada cal destacar les excursions mensuals, en què van
participar més de cent socis, les tres sortides culturals, una
d’aquestes al Museu d’Història de Catalunya, i l’assistència a
dues obres teatrals. Finalment, durant el sopar de germanor
que el Casal de l’Avi va fer al Nadal, el president del Club Joan
Laporta va felicitar les festes a tots els socis de l’entitat i també
va celebrar l’efemèride dels vint anys d’història del Casal.

Molts nens d’entre 3 i 12 anys van tornar a gaudir d’un espai lúdic i alternatiu
en què els monitors de la Fundació Pere Tarrés potencien l’educació a partir
del lleure. Aquesta temporada es va renovar la decoració de l’espai
incorporant imatges pròpies de Creix amb el Barça com ara els Barça Toons
dels jugadors més emblemàtics del primer equip de futbol. També es va
realitzar una dotació de material didàctic addicional amb joguines
educatives, material per a manualitats i expressió plàstica. A més, es van
substituir els aparells audiovisuals i es va dotar l’espai de nous temes
musicals i de vídeo. 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.
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EL PARTIT 200 DE CATALUNYA, AL CAMP NOU
El Camp Nou va ser l’escenari del partit número 200 de la selecció catalana. El rival de l’equip de Pere Gratacós va ser la selecció argentina,
que estava en període de preparació dels Jocs Olímpics de Pequín. Els 43.280 espectadors van viure una gran festa de futbol i reivindicació
en reconeixement de la selecció catalana. El partit va ser molt igualat i els dos equips van tenir nombroses ocasions. A la primera part Víctor
Valdés es va convertir en el millor jugador de la selecció amb unes grans aturades, una de les quals va ser davant del blaugrana Leo Messi.
A la segona meitat els davanters catalans no van estar encertats de cara a la porteria contrària i al minut 77 un gol d’oportunisme del
davanter argentí del Nàpols, Lavezzi, va donar el triomf a Argentina per 0 a 1.

LES SELECCIONS D’HOQUEI PATINS, AL PALAU
El Palau Blaugrana va ser l'escenari del partit
amistós entre la selecció de Catalunya i el Reno
World's All Stars, un combinat integrat pels
millors jugadors del món. La selecció de Jordi
Camps, que tenia a les seves files el blaugrana
Lluís Teixidó, va empatar a cinc gols en un
partit en què el capità Ivan Tibau es va acomiadar de la selecció. La selecció femenina d’hoquei patins també va disputar un partit amistós
contra una selecció integrada per jugadores
argentines, espanyoles i franceses, el qual va
acabar amb empat a dos gols.
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Agrupació Barça Veterans

AMB ELS ULLS POSATS EN EL 50È ANIVERSARI
El 2009 l’Agrupació Barça Veterans celebrarà el seu 50è aniversari en un molt bon nivell
de forma i fidel als seus principis de retornar a la societat el reconeixement rebut en l’etapa
professional, de ser portadora del barcelonisme i de garantir una qualitat de vida digna als
exjugadors que ho necessiten. L’Agrupació i la Fundació Barça Veterans van tancar la
temporada 2007/2008 amb un bon balanç de creixement i activitats. La massa social de
l’entitat, oberta a exjugadors de futbol del Club i a simpatitzants, arriba gairebé als 900
socis. En l’àmbit esportiu, i a més d’oferir entrenaments a tots els exjugadors a les
instal·lacions del FC Barcelona, l’equip de l’Agrupació va estar present en esdeveniments
com la Masters Cup d’Egipte o la primera Lliga Indoor per a veterans, i va compartir cartell
amb la secció de veterans dels equips que han guanyat la Lliga espanyola en alguna
ocasió. En tota la temporada es van jugar 29 partits en què van participar 100 exjugadors.
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En l’àmbit social cal destacar la consolidació
del programa de xerrades Enganxa’t a l’esport, que rep el suport de la Fundació FC
Barcelona, el Consell Català de l’Esport
i el Departament de Salut. El programa,
que contribueix a la prevenció del consum
de droga entre els joves, va recórrer onze
poblacions i va comptar amb la implicació
de diversos exjugadors del Club. També es
van posar en marxa els clínics cultural-esportius, una proposta lúdica i esportiva adreçada a infants i dirigida per exjugadors. D’altra
banda, es va celebrar a Lleida la 3a Folga
65, una proposta de lleure per als exjugadors del primer equip majors de 65 anys
i que va comptar amb la participació de 25
exjugadors i les seves parelles. Finalment,
també va tenir lloc la segona edició de la
Subhasta Solidària d’objectes d’exjugadors
del FC Barcelona, amb l’objectiu de recollir
fons per a Creu Roja Catalunya.
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Els membres de l’Agrupació també van tenir les seves
activitats. Una de les que més bona rebuda van tenir
va ser la 7a Trobada d’Exjugadors del FC Barcelona,
que es va celebrar a Camprodon amb un gran èxit
d’assistència. El local de l’Agrupació va acollir les
taules rodones Cal preparar-se per ser exjugador?
i Els jugadors i els mitjans de comunicació, protagonitzades per exjugadors i jugadors del primer equip.
D’altra banda, també es va celebrar un acte de reconeixement al pilot de ral·lis Isidre Esteve.
L’Agrupació Barça Veterans va ser l’amfitriona
del segon congrés de la Federació Europea
d’Exjugadors de Futbol (EFPA), que es va celebrar
al mes d’abril a les instal·lacions del FC Barcelona.
Un grapat d’exjugadors d’equips de primer nivell
es van reunir per reflexionar sobre les seves necessitats, el paper que han de tenir i tot allò que poden
aportar a la societat actual. L’EFPA també va organitzar el primer concurs Vull ser futbolista, la
presentació del qual va comptar amb la presència
del jugador del primer equip de futbol Bojan.
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LA XXXI TROBADA MUNDIAL, TOT UN ÈXIT

CONGRÉS DE PENYES

El cap de setmana del 5 i el 6 d’abril del 2008 es van celebrar dues jornades intenses de
barcelonisme a l’Hospitalet de Llobregat. Més de 2.000 barcelonistes, entre dissabte
i diumenge, es van aplegar a la gran festa de les penyes. Entre les més de 200 penyes
assistents les penyes catalanes van ser majoria, amb un 70%, però cal destacar l’esforç de les
penyes de la resta de l’Estat que hi van anar, amb un 25%, i les estrangeres, que van ser el 5%.

En el marc del Congrés de Penyes que es va
celebrar a l’Hospitalet de Llobregat, Joan
Laporta va aprofitar el seu discurs per fer una
anàlisi general del Club. El president va fer un
repàs de l’Àrea Econòmica, Esportiva i Social
i va demanar al barcelonisme que mantingués la il·lusió. A més, el vicepresident Alfons
Godall va donar pas al nou directiu responsable de les penyes, Jacint Borràs, que va fer
un resum dels objectius que es van portar a
terme entre els anys 2003 i 2006 amb Antoni
Rovira al capdavant. Borràs també va explicar els objectius entre els anys 2006 i 2010
encetats pel seu predecessor, Joan Boix,
i que pretén portar a terme per fer créixer
i revitalitzar el moviment.

Els penyistes vinguts d’arreu van tenir l’oportunitat de compartir un cap de setmana inoblidable en què van gaudir de multitud d’actes. L’esplanada del Camp Nou va ser el punt de
reunió dels barcelonistes. El primer acte institucional de la Trobada va tenir lloc al Palauet
Can Buxeres, on l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat va preparar una recepció entre
diverses autoritats del FC Barcelona i del Consistori. L’alcalde de l’Hospitalet, Celestino
Corbacho, va fer un discurs de benvinguda i posteriorment va cedir la paraula al president
Joan Laporta. També hi van assistir els vicepresidents Ferran Soriano i Alfons Godall, el
directiu Jacint Borràs, altres membres del consistori i els directius de la Comissió Social
i delegats del Consell Consultiu de Penyes. Seguidament, la comitiva es va desplaçar fins
al Parc de les Planes, on l’actriu Amparo Moreno va llegir el pregó en un to humorístic i en
diferents llengües per poder arribar a tothom i va fer passar una bona estona als assistents.
Després del pregó i els parlaments corresponents de les autoritats, més de 1.000 penyistes
es van reunir al mateix Parc de les Planes per fer un dinar popular. Tots els representants
de penyes van rebre una reproducció del monument de la Trobada Mundial. L’obra, de
l’escultor Alfredo Sánchez, va ser creada bàsicament a partir d’alguns materials de l’antic
estadi de Les Corts. Segons va explicar l’autor, a través d’aquest monument va voler representar la història del FC Barcelona. Així, la part inferior d’aquest espectacular monument
de 2.000 kg i 2,30 m està feta de fusta procedent de l’estadi de Les Corts, i simbolitza les
persones que fan i han fet possible, amb el seu esforç, la construcció d’aquest gran Barça.
La peça de pedra que sosté la fusta representa el fruit d’aquest esforç, un triomf col·lectiu.
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A més, el director de l’Àrea Social va explicar als penyistes presents els nous projectes que ha iniciat el Club envers les penyes.
Així, es van presentar projectes de diferents
àmbits com ara el creixement en nombre
de penyes en els tres àmbits; la comunicació amb la presentació de l’Infopenyes digital, el butlletí digital i la consolidació del
programa Infopenyes de Barça TV; la gestió
de la integració dins l’OAB del departament
de Penyes i les millores en atenció presencial i telefònica; actes i activitats, i màrqueting i esport, amb la consolidació del
Torneig Internacional de Penyes.
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També es va aprofitar el Congrés per presentar la XXXII Trobada Mundial de Penyes, que
s’organitzarà a Totana el 2009. El president de la penya murciana, Juan Carrión, va convidar tots els barcelonistes a la seva localitat per celebrar el que serà la segona Trobada
Mundial organitzada a la Regió de Múrcia.
Tot just finalitzar el Congrés de Penyes, i al mateix recinte firal de La Farga, va tenir lloc un
dinar de gala que va comptar amb l’actuació estel·lar de la cantant Mònica Green, que va
posar el toc final a una diada penyística extraordinària.

97

MEMÒRIA 07-08

ÀREA SOCIAL
PENYES

Penyes

UN ANY PLE D’ACTES PENYÍSTICS

VINT TROBADES DE ZONA

La temporada passada es van organitzar 356 actes penyístics al voltant de les 34 zones
de l’univers associatiu del FC Barcelona, gairebé una per cada dia de l’any. Entre aquests
actes hi va haver les Trobades de cada zona, els aniversaris de les penyes, col·loquis,
reunions, inauguracions d’escuts i recepcions als desplaçaments, entre d’altres. La Junta
Directiva va encapçalar la representació del Club en aquests actes, juntament amb els
directius de la Comissió Social i exjugadors.

Vint de les 34 zones van organitzar Trobades
amb les seves penyes la temporada passada. Algunes zones, com el Vallès Oriental
i el Vallès Occidental i Girona Sud i Girona
Nord, van fer Trobades amb una gran acollida de totes les penyes. Aquestes diades es
van organitzar amb la col·laboració dels
delegats del Consell Consultiu de Penyes a
Castella La Manxa, Galícia, Castella i Lleó,
Lleida Sud, Castelló, el Maresme, Ponent
Nord, Euskadi, Extremadura, Osona i el
Ripollès, València, les Illes Balears, les Terres
de l’Ebre, Madrid, les Canàries, Andalusia,
Ceuta i Melilla i Tarragona Nord.

LA PENYA ANGUERA, LA PENYA BLAUGRANA
MANRESA I LA PENYA BARCELONISTA PREMIÀ
DE MAR ARRIBEN A LES NOCES D’OR
L’Agrupació Barcelonista Penya Anguera, la Penya Blaugrana Manresa i la Penya Barcelonista de
Premià de Mar van commemorar durant la temporada 2007/08 els seus 50 anys amb uns actes
molt especials. El 31 d’octubre l’Agrupació Barcelonista Penya Anguera va celebrar les seves
Noces d’Or en un emotiu acte en què més de 400 socis van passar-s’ho d’allò més bé. La comitiva del Barça va estar encapçalada pel president, Joan Laporta. Al seu costat, Samuel Eto’o va fer
esclatar de joia amb la seva presència una sala plena de joves jugadors de l’Agrupació Barcelonista
Penya Anguera. Hi van assistir també els directius Joan Boix i Albert Perrín, la directiva de la
Comissió Social Elvira Pou i el jugador d’handbol Andrei Xepkin.
El 16 de novembre va ser la Penya Blaugrana Manresa la que va commemorar el seu mig segle
de vida. El president del FC Barcelona, Joan Laporta, també va voler ser present en una celebració tan entranyable. A l’acte el van acompanyar el vicepresident Alfons Godall, l’expresident
Agustí Montal, el jugador José Edmílson i representants d’una trentena de penyes blaugrana.
La tercera penya que va celebrar el 50è aniversari va ser la Penya Barcelonista de Premià
de Mar, el 8 de juny. El president Laporta va assistir al dinar de gala juntament amb unes
200 persones. Va ser un dia ple d’activitats ja que també es va aprofitar per organitzar la
XVI Trobada de Penyes Barcelonistes del Maresme. A més del president, el Club va estar
representat pel vicepresident Alfons Godall, el directiu Albert Perrín, el directiu de la
Comissió Social Pere Jané i l’exjugador Julio Alberto Moreno.

Les vint Trobades d’aquesta temporada van
ser tot un èxit de participació i organització,
i hi van assistir una representació de la
Junta Directiva encapçalada pel president,
Joan Laporta, el vicepresident Alfons Godall,
els directius de Penyes Jacint Borràs i Joan
Boix i la resta de directius. També hi van ser
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 van participar-hi
més de 500 penyes.
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PENYES SOLIDÀRIES
Moltes penyes van organitzar actes solidaris la temporada passada. Com a exemple
va destacar la feina de la Peña Barcelonista
de Totana, amb el seu president, Juan
Carrión, al capdavant. Aquesta penya va
fer nombrosos actes solidaris, entre els
quals es troba la donació dels diners aconseguits per la venda del llibre Totana y el
Barcelonismo en la Región de Murcia a
l’Associació de Malalties Rares i Trastorns
del Desenvolupament D’genes. En aquesta
mateixa línia també va organitzar un sopar
la Penya Barcelonista de Sant Feliu en
benefici de la lluita contra el càncer.
La Penya Blaugrana de Santa Oliva també
va voler aportar el seu gra de sorra al Més
que un club. I ho va fer per la porta gran,
amb una iniciativa literària a la qual es va
vincular tot aquest poble tarragoní. Mirades
Solidàries va ser un llibre en què, des dels
integrants de la penya fins als alumnes de
l’escola del poble, van expressar els seus
sentiments envers l’esport i la solidaritat
a través de textos i dibuixos.

28 PENYES
VAN INAUGURAR
EL SEU ESCUT
Gairebé una trentena de penyes
van aprofitar els partits del Camp
Nou per col·locar la placa del seu
escut. Els directius de la Comissió
Social van estar al costat de les
penyes i les van rebre en un dels
actes més significatius.
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MÉS COMUNICACIÓ
I SERVEIS
L’any passat el Club, juntament amb
el Consell Consultiu de Penyes, va apostar
per engegar projectes molt ambiciosos
relacionats amb la comunicació,
el màrqueting i els serveis a les penyes.

VISA BARÇA PENYES I ACER,
PROMOCIONS PER AL MÓN PENYÍSTIC
El FC Barcelona va oferir a les penyes dues promocions amb dues grans empreses: La Caixa
i Acer. La Caixa, en col·laboració amb el FC Barcelona i el Consell Consultiu de Penyes, va
oferir la primera Targeta Visa Barça Penyes amb avantatges exclusius per a tots els penyistes.
A més, va fer un regal de 30 euros als penyistes que van activar la targeta (15 euros per al
penyista i 15 per a la penya). Dins aquesta promoció, i gràcies a la Visa Barça Penyes, 40 nens
van poder jugar al Camp Nou. ACER, per la seva banda, va oferir promocions especials
a l’hora d’adquirir els seus productes, com ordinadors i GPS.
L’empresa NH Hoteles va estar molt present en la XXXI Trobada Mundial de Penyes
Barcelonistes a l’Hospitalet de Llobregat, ja que va oferir nits d’hotel de franc als penyistes
congregats. Cal destacar també els dos diaris oficials de la Trobada, Mundo Deportivo i Sport,
i patrocinadors com Coca-Cola, Damm i Frit Ravich.

L’“INFOPENYES” I EL BUTLLETÍ ELECTRÒNIC,
NOVES EINES DE COMUNICACIÓ
L’Infopenyes digital va permetre arribar d’una manera ràpida i eficient a totes les penyes
oficials del FC Barcelona per comunicar totes les accions rellevants que va dur a terme
el Club. Paral·lelament a l’Infopenyes també es va facilitar a les penyes oficials del FC
Barcelona l’enviament del butlletí digital. Des del mes de setembre del 2007 es va enviar
aquest newsletter de manera mensual amb informació que complementa la que ja apareix
al web oficial del Club. Al butlletí digital es van poder trobar les notícies més rellevants,
promocions, avantatges, serveis i l’agenda dels actes més significatius de cada mes.

PROMOCIONS I DESCOMPTES
PER AL FUTBOL I EL BÀSQUET
Les penyes van beneficiar-se de diferents promocions i descomptes per presenciar partits del
primer equip de futbol del FC Barcelona, del Barça B i de la secció de bàsquet. Com cada
temporada el Club va facilitar quatre invitacions a cada penya per assistir al Trofeu Joan Gamper.
Les penyes també van estar molt a prop del Barça B. I és que el Club va donar invitacions a les
penyes per presenciar al Mini els partits eliminatoris d’ascens a Segona Divisió B. El Club també va
fer un 15% de descompte en la compra d’entrades per presenciar partits de Lliga ACB i Eurolliga al
Palau Blaugrana. Nombroses penyes es van acollir a una promoció que va resultar molt satisfactòria.
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MILLORA DE
LES PLACES PER
ALS AUTOCARS
Aquest any el Club, juntament amb
l’Ajuntament de Barcelona, va treballar per
millorar la zona d’aparcament dels autocars
de les penyes. Així, al començament de la
temporada les dues zones on s’estacionen
els autocars van ser degudament senyalitzades, asfaltades i il·luminades.
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REFORÇAMENT
DE L’ÀREA SOCIAL

REUNIONS DE LA
COMISSIÓ SOCIAL

El 5 d’octubre del 2007 es va potenciar
l’Àrea Social-Àrea Penyes amb el nomenament d’un nou directiu, Jacint Borràs, que
va donar més empenta a la tasca que portaven a terme el vicepresident Alfons Godall
i el directiu Joan Boix. Borràs va estar molt a
prop de les penyes ja que va reunir-se amb
molts presidents de penyes de Catalunya a
les oficines del Club i també amb presidents
de fora aprofitant els desplaçaments de
l’equip de futbol i els actes de penyes. El
nou directiu va aportar experiència i un gran
coneixement del món penyístic, ja que
durant els últims anys va ser directiu de la
Comissió Social del FC Barcelona.

Els quinze directius de la Comissió Social
van representar el FC Barcelona en
nombrosos actes organitzats per les
penyes. A més, van mantenir reunions
mensuals per tractar nous projectes per
a les penyes i marcar objectius.

REUNIONS DEL CONSELL CONSULTIU DE PENYES
Els delegats del Consell Consultiu de Penyes van fer una gran feina de coordinació de totes les
penyes de cadascuna de les 34 zones del mapa penyístic blaugrana. Els delegats es van reunir
trimestralment en plenari per tractar els projectes dels sis grups de treball en què estan constituïts.

RECONEIXEMENT A NICOLAU CASAUS
La mort de l’exvicepresident Nicolau Casaus el 8 d’agost va fer del Trofeu Joan Gamper, celebrat
el 28 d’agost, un gran reconeixement envers la seva figura. Minuts abans que els jugadors
saltessin al terreny de joc hi va haver un emotiu homenatge a l’exvicepresident Nicolau Casaus.
Una lona al cercle central del camp amb la imatge de l’exvicepresident on es podia llegir Sempre
en el nostre record va presidir tot l’homenatge i diversos nens i nenes van desfilar per la gespa
representant les 34 zones geogràfiques que conformen el mapa penyístic del Barça.
Mentrestant, uns altres nens van desplegar unes lletres que permetien llegir les paraules Penyes
Barcelonistes i es van deixar anar globus de color blaugrana.

LES PENYES, DE DOL
PER LA MORT DE
MANEL SOLDEVILLA
El FC Barcelona i les seves penyes van estar
de dol per la mort el 19 de maig passat del
directiu de la Comissió Social Manel
Soldevilla als 53 anys. Soldevilla exercia el
càrrec de directiu de la Comissió Social-Àrea
Penyes des del 2004 i durant aquest temps
va treballar per engegar projectes i representar el Club en els actes de penyes.

MEMÒRIA 07-08

ÀREA SOCIAL
PENYES

Penyes

ELS PENYISTES MÉS JOVES, PROTAGONISTES AL MINI
Aquest any va ser la consolidació del Torneig Internacional de Futbol-7 de Penyes del FC
Barcelona, organitzat pel Club conjuntament amb el Consell Consultiu de Penyes i que es
va celebrar els dies 27, 28 i 29 d’agost. Va comptar, una edició més, amb l’exjugador Julio
Alberto Moreno com a director. Les expectatives de participació es van superar de manera
notable, ja que es va doblar el nombre d’equips participants respecte de l’any passat. Un
total de 29 equips, dividits en 11 de benjamins i 18 d’alevins, van disputar un torneig en
què el més important era fer barcelonisme, germanor i amistat.
L’ambient a les grades va ser espectacular: hi van assistir uns 1.500 penyistes durant les
dues primeres jornades i es van superar els 2.000 en la darrera jornada al Miniestadi. Al
voltant de la pilota els barcelonistes més joves van conquerir un dels seus grans anhels en
trepitjar uns terrenys de joc on s’han format els millors cracs del planter blaugrana.
La categoria dels benjamins va tenir onze participants dividits en dos grups. En el terreny
esportiu va destacar l’equip de Veneçuela, que va fer una gran exhibició de joc, toc de
pilota i velocitat i va defensar de manera excel·lent, cosa que va fer que s’emportés la victòria final i el guardó a l’equip menys golejat. La segona plaça va ser per a la Coordinadora
de Penyes de València i Marina Alta, i la tercera, per a la PB La Libertad (Las Palmas), que,
a més, va aconseguir el premi Fair Play.

Entre els alevins va aconseguir la victòria la
Coordinadora de València i Marina Alta, que va
fer una fase eliminatòria impecable. La segona
posició la va aconseguir la PB Villanueva de la
Serena (Badajoz), i la tercera, la Penya Visca el
Barça de Santa Pola (Alacant).
Durant les tres jornades del torneig hi van
assistir el vicepresident del FC Barcelona
Alfons Godall; els directius Albert Perrín,
Joan Boix i Jacint Borràs; directius de la
Comissió Social com Ferran Beltrán, Xavier
Ferrer, Pere Jané, Martín Martínez
i Jordi Orriols, i molts delegats del Consell
Consultiu de Penyes. També hi van ser els
exjugadors Alexanco, Quique Costas
i Paco Martínez i nombrosos tècnics
i responsables del futbol base del Club.
La invitació a tots els participants al Trofeu
Joan Gamper va ser el colofó de la cita
penyística més esportiva de l’any.
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LES NOVES PENYES
NÚM.

NOM DE LA PENYA

POBLACIÓ

1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888

PENYA BLAUGRANA SANT FELIU DE PALLEROLS
PENYA BARCELONISTA LA XARA
PEÑA BARCELONISTA "BUEN ROLLO" DON FADRIQUE
PENYA BLAUGRANA SANT ILDEFONS DE CORNELLÀ
PENYA BARCELONISTA LA SERRA D'ALMOS
PEÑA BLAUGRANA DE PRADEJÓN
PEÑA BARCELONISTA DE LA COLONIA DE FUENTE PALMERA
PEÑA BLAUGRANA "EL GUARAL"
PENYA BLAUGRANA DE SANT JAUME DELS DOMENYS
PENYA BARCELONISTA DE PRATS DE MOLLÓ
PEÑA BARCELONISTA DE AZUQUECA
PEÑA BARCELONISTA DE ALMOGÍA
PEÑA "EL BARÇA VIVE EN BANES"
PENYA BARCELONISTA L'URPA
PEÑA BARCELONISTA DON PELAYO DE CANGAS DE ONÍS
PENYA BARCELONISTA EMERITA AUGUSTA 1899
PENYA BARCELONISTA VALLGORGUINA
PENYA LOMBARDA F.C. BARCELONA
PEÑA BARCELONISTA "A CHANTADINA"
PEÑA BARCELONISTA ALCANTARINA
PEÑA BARCELONISTA DE ESCUCHA
ASOCIACIÓN DE LOS SEGUIDORES TURCOS DEL FC BARCELONA
PENYA BLAUGRANA NÍGER
PEÑA BARCELONISTA DE PUERTO LOPE
JORDAN ASSOCIATION OF THE BARCELONA CLUB PROMOTERS
FC BLAUGRANA "PLUS QUE DES SUPPORTERS"
PENYA BLAUGRANA "AQUEST ANY SÍ" DE LES PILES
PEÑA BLAUGRANA TOLOSARRA
PEÑA BARCELONISTA DEL ZÁNCARA
PEÑA BARCELONISTA PORTMÁN
PEÑA BARCELONISTA MAGINA BLAUGRANA
PENYA BARCELONISTA RESIDÈNCIA FONT FLORIDA
PEÑA BARCELONISTA EL ENTREGO
PEÑA BARCELONISTA HUETOR SANTILLÁN
FC BARCELONA SUPPORTERS CLUB NORDIC
PENYA BARCELONISTA DE COL·LECCIONISTES DE PLAQUES DE CAVA
PENYA BLAUGRANA D'ÒDENA
PENYA BLAUGRANA DE TONA
PENYA BARCELONISTA AMAZONAS
PENYA BARCELONISTA EL PLA DEL PENEDÈS
PEÑA BARCELONISTA HONRUBIA
PEÑA BARCELONISTA GENERALIFE
PEÑA BARCELONISTA "CARLES PUYOL" DE BOLLULLOS PAR DEL CONDADO
PENYA BLAUGRANA SANT VICENÇ DELS HORTS
PEÑA BARCELONISTA DE CASCANTE
PENYA BARCELONISTA DE BESALÚ "CAN QUEI"
PEÑA BARCELONISTA CALICASAS 2007
PEÑA BARCELONISTA ZAHINERA
PEÑA BLAUGRANA DE SAN FULGENCIO
PEÑA BARCELONISTA GUADALIMAR DE PUENTE GÉNAVE
PEÑA CARACAS AZULGRANA
PENYA BARCELONISTA L'AVI XAXU
FC BARCELONA FAN CLUB ÍNDIA
FC BARCELONA AUSTRALASIA SUPPORTERS CLUB INC.
PENYA BLAUGRANA "PIRATA" DE GRÀCIA
PEÑA BLAUGRANA MURADEÑA
PENYA BARCELONISTA DE TRONDHEIM
PENYA BARCELONISTA DE BENLLOCH
PENYA BARCELONISTA LATINA
PEÑA BARCELONISTA A BELLA OTERO DE VALGA

PALLEROLS
LA XARA
PUEBLA DON FADRIQUE
CORNELLÀ DE LLOBREGAT
LA SERRA D´ALMOS
PRADEJÓN
FUENTE PALMERA
AINZÓN
SANT JAUME DELS DOMENYS
PRATS DE MOLLÓ
AZUQUECA DE HENARES
ALMOGÍA
BANES
SANTA MARGARIDA DE MONTBUI
CANGAS DE ONÍS
BARCELONA
VALLGORGUINA
VERDERIO SUPERIORE (LC)
CAMPORRAMIRO
ALCÁNTARA
ESCUCHA
ISTANBUL
NYAMEY
PUERTO LOPE
AMMAN
VILLEURBANNE
LES PILES
TOLOSA
LA ALBERCA DE ZÁNCARA
PORTMÁN
BÉLMEZ DE LA MORALEDA
BARCELONA
EL ENTREGO
HUETOR SANTILLÁN
UMEÄ
BARCELONA
ÒDENA
TONA
MANAUS
EL PLA DEL PENEDÈS
HONRUBIA
GRANADA
BOLLULLOS PAR DEL CONDADO
SANT VICENÇ DELS HORTS
CASCANTE
BESALÚ
CALICASAS
ZAHINOS
SAN FULGENCIO
PUENTE GÉNAVE
CARACAS
MALGRAT DE MAR
GURGAON (NEW DELHI SUBURB)
CHERRYBROOK
BARCELONA
ORIOLA
TRONDHEIM
BENLLOCH
CORNELLÀ DE LLOBREGAT
VALGA
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Programa de Patrocini

INTRODUCCIÓ

MÉS SERVEIS

Mantenint la filosofia de vincular
grans empreses líders en els seus
sectors amb el Club, l’Àrea de
Patrocini va aconseguir un any més
un increment dels seus ingressos. La
facturació va passar dels 70 milions
d’euros de la temporada 2006/07 als
73,5 milions d’aquesta temporada, fet
que representa un increment del 4%.

FCBusiness, un nou canal
per als patrocinadors

Aquest any el programa de patrocini
es va ampliar amb quatre noves
empreses que van apostar per
l’associació amb el Club per mitjà de
diferents programes: NH, Babybel i HP
en la categoria de proveïdor oficial,
i Musap com a patrocinador oficial de
la secció d‘hoquei patins. A més, es
van renovar els acords de patrocini de
Freixenet, Ricoh, Viceroy i Sorli Discau.
Cal destacar també un augment de
l’activació per part de les empreses
dels programes de patrocini respectius,
així com més proximitat entre els
patrocinadors i el Club, en què ha ajudat
la nova eina de comunicació FCBusiness
i la celebració del sopar anual.
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Enguany es va desenvolupar un nou canal
de comunicació entre el Club i les empreses
patrocinadores i col·laboradores amb l’objectiu d’activar els vincles entre la comunitat
empresarial que envolta el Barça i mostrar
tot tipus d’informació rellevant per a aquest
col·lectiu. És una publicació trimestral i consta d’estudis de mercat, entrevistes, articles
d’interès, exemples d’activacions de patrocini, noves oportunitats en actius, concursos
i tot el material que pugui tenir un interès
dins del món del patrocini.

Sopar anual, una nit memorable
Amb l’afany d’apropar encara més els patrocinadors al Club i incentivar una xarxa empresarial activa, aquest any es va realitzar un
sopar en què, a més de convidar les empreses de Club Empresa, també van estar
presents totes les empreses que formen part
del programa de patrocini. La vetllada es va
complementar amb un espectacle de la prestigiosa Fura dels Baus.
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NOVES INCORPORACIONS
NH, nou proveïdor oficial

Babybel, formatge oficial

La cadena hotelera NH és des d'aquesta temporada i fins a l’acabament de la temporada
2008/09 proveïdor oficial del FC Barcelona. Mitjançant aquest acord NH gaudeix de diferents contraprestacions a nivell publicitari, de màrqueting, associatiu i d'hospitalitat. En
aquest sentit, NH està ja preparant ofertes exclusives per als nostres col·lectius, com ara
socis i penyes. Igualment, i durant la Trobada Mundial de Penyes de l'Hospitalet, NH va dur
a terme una promoció amb els penyistes del FC Barcelona en què es van sortejar trenta nits
d’hotel entre els participants.

La multinacional francesa de formatges va
firmar un acord, d’un any amb opció a un
altre, amb el Club en la categoria de proveïdor oficial. Bel es va mostrar molt activa
durant aquest primer any de col·laboració
amb l’entitat blaugrana i va realitzar accions
tan notòries com un anunci televisiu amb
gran difusió a Catalunya, un concurs per
anar a veure el Reial Madrid-Barça, i va
tenir una presència destacada al web júnior
amb la creació de jocs en línia.

RENOVACIONS
Freixenet, tres anys més de cava
La centenària empresa catalana va voler renovar la seva confiança amb el club blaugrana
durant tres temporades més. Freixenet no
només va incrementar la duració del contracte,
sinó també les prestacions de l’acord, ja que a
partir d’aquesta temporada gaudeix de més
actius publicitaris i d’hospitalitat.

Viceroy celebra la renovació
amb una edició especial

Ricoh, col·laborador
oficial un any més

Viceroy, rellotge oficial del Club, va renovar
el seu acord amb el FC Barcelona fins a
finals del 2008. Viceroy va voler commemorar aquesta temporada el 50è aniversari del
Camp Nou mitjançant el llançament d’una
col·lecció especial de rellotges.

Ricoh, líder mundial del mercat dels equips
digitals per a oficina, va continuar col·laborant amb el FC Barcelona una temporada
més. Dins de la categoria de col·laborador
oficial, la multinacional, a més de gaudir
d’actius de publicitat i d’hospitalitat, és la
patrocinadora de les alineacions del primer
equip de futbol, amb presència en la
megafonia i el videomarcador.
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MÉS INVOLUCRACIÓ
Nike, nou naming right
d’una part de l’estadi

Audi, protagonista
del Barça - Madrid

Bwin, màximes
promocions als socis

La multinacional americana, amb un contracte a llarg termini, va començar aquesta
temporada a intensificar la seva implicació en
totes les vessants del Club, amb més actius
d’hospitality, màrqueting relacional i presència
publicitària, en què destaca el naming right
d’una secció de l’estadi per primera vegada
a la història del Club.

Audi, vehicle oficial des de la temporada
2006/07, va reforçar encara més aquesta
temporada el seu vincle amb el FC
Barcelona. A principi de temporada, coincidint amb la DTM al Circuit de Montmeló, la
marca alemanya va organitzar un curs de
conducció amb els jugadors del primer
equip, a la vegada que realitzava el lliurament de vehicles oficials. A més, Audi va
ser aquest any el patrocinador del partit FC
Barcelona-Reial Madrid, en què va adquirir
els actius publicitaris de més repercussió
mediàtica. Pensant en els més petits, i dins
la iniciativa Social Attitudes, Audi i la
Fundació del FC Barcelona van instal·lar al
maig un circuit a les instal·lacions del Club
per tal que diferents escoles poguessin
rebre un curs d’educació viària.

La marca d’apostes líder en notorietat al
nostre país és una de les empreses que més
aprofita les eines de màrqueting relacional
amb els nostres col·lectius. Bwin va dur a
terme accions d’encartament a la revista
i publitrameses electròniques als socis oferintlos sempre promocions amb avantatges
especials. Per exemple, en l’última promoció
de la temporada la marca d’apostes va
contractar el producte You Play, que permet
jugar un partit al Camp Nou, i en va sortejar
la participació entre socis i aficionats.

Damm, la cervesa
del Barça i de Barcelona
Com cada temporada, Estrella Damm,
Patrocinador Oficial del Club, va ser un dels
patrocinadors que més va activar la seva
associació amb el FC Barcelona. A més de
patrocinar la Festa del Gamper, Estrella
Damm va realitzar un nou espot televisiu sota
el nom Estimat Thierry Henry, espot que es va
emetre per Televisió de Catalunya.
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Vueling, la mitja part
a l’estadi és seva
L’aerolínia oficial del FC Barcelona va continuar aquesta temporada regalant viatges
als socis barcelonistes. En aquesta ocasió,
i mitjançant llançaments de penals abans
dels partits, els socis podien optar a guanyar un viatge a un destí nacional i/o europeu. Aquesta acció de la marca catalana
d’aerolínies és una de les més valorades
pels socis del Club.

MEMÒRIA 07-08

ÀREA COMERCIAL
PATROCINI

SECCIONS
Després de la gran tasca duta a terme la temporada passada amb nombroses incorporacions al programa de patrocini de seccions, aquest any es va aconseguir completar el
portafoli de marques amb la incorporació de Mussap com a patrocinador oficial de la secció
d’hoquei patins. Enguany també cal destacar la renovació de Sorli Discau i l’última temporada de vinculació d’AXA amb el club blaugrana.

Mussap, patrocinador oficial
de la secció d’hoquei patins

AXA, agraïment per
quatre anys inoblidables

Des del setembre del 2007 Mussap és patrocinador oficial de la secció d’hoquei patins
durant les dues temporades següents, fins al
30 de juny del 2009. Els jugadors llueixen el
nom i el logotip de Mussap a la part posterior de la samarreta com a part dels acords
entre les dues entitats.

El patrocinador principal de la secció de
bàsquet, AXA, després d’haver aconseguit
els objectius de notorietat i reconeixement
que l’empresa s’havia marcat en signar
l’acord de patrocini, ha decidit no renovar la
seva vinculació amb el Barça a partir de la
temporada 2008/09. La companyia asseguradora va ser patrocinadora de la secció
durant les quatre últimes temporades –des
del desembre del 2004– i durant aquest
temps va aconseguir la notorietat de marca
desitjada. Gràcies al patrocini amb el FC
Barcelona, AXA es va situar com la marca
número 1 en el rànquing de notorietat de
marca dins els patrocinadors del bàsquet.

Mussap, la Mútua d’Assegurances
i Reassegurances P.F., és una mútua fundada
a Barcelona l’any 1932. Al llarg dels seus 75
anys de vida, ha esdevingut una entitat
moderna que, sense perdre de vista els seus
orígens, comercialitza els principals productes
asseguradors i dóna cobertura a uns 80.000
mutualistes. Molt arrelada a Catalunya,
Mussap es troba en un important procés
d’expansió, i el patrocini de la secció d’hoquei
patins del Club l’ajudarà a obrir noves oficines
els anys vinents.

La segona renovació de
Sorli Discau com a patrocinador
principal de la secció
d’hoquei patins
Sorli Discau i el FC Barcelona, gràcies a la
gran relació professional i a la rendibilitat que
els proporciona el patrocini de la secció
d’hoquei patins per ambdues parts, van
decidir prolongar el contracte un any més.
A part dels diferents actius publicitaris
corresponents al programa de patrocini, Sorli
Discau també és el proveïdor de la Masia pel
benestar de les nostres joves estrelles.

El FC Barcelona vol agrair la bona entesa i
la cooperació entre les dues entitats durant
el període de patrocini entre AXA i el Club.
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Club Empresa

MEETINGS & EVENTS

HOSPITALITY

Seguint l’exemple dels clubs anglesos i americans, el FC Barcelona va ser el primer club a
desenvolupar la línia de negocis de Meetings & Events a l’Estat espanyol. Va ser el maig del
2002, i d’aquesta manera s’iniciava un camí que permetia rendibilitzar les instal·lacions més
enllà dels dies de partit. Un cop superada una reeixida fase inicial de cinc temporades en la
qual el departament va anar creixent d’acord amb l’increment del volum d’ingressos, la
temporada 2007/2008 es va arribar a una etapa de maduresa en què es van imposar l’ambició pel servei impecable i un increment de l’oferta de productes.

Les empreses que tenen localitats VIP al
Camp Nou llogades per a tota la temporada
formen el Club Empresa. Un producte amb
més demanda que oferta per al qual hi ha una
llista d’espera extensa propiciada també per
l’alt índex de renovació dels nostres clients.

El departament de Meetings & Events va produir, del juliol del 2007 al juny del 2008, 125
esdeveniments, els quals van reportar un total d’ingressos d’1,2 milions d’euros. Clients
amb un alt nivell d’exigència, com correspon al poder de la seva marca, van apostar per les
instal·lacions barcelonistes. En són exemples Nike, PriceWaterhouseCoopers, Sodexho, GP
Johnson, Bayer, Deloitte, IESE, Octagon i Boheringer.
L’evolució del departament va comportar més i millors eines de treball, de comercialització
i de control que van permetre oferir un servei amb garantia d’èxit. Així mateix es va incrementar l’oferta als clients amb productes de producció pròpia. Van ser aquests:
You Play!
Per primer cop les empreses van tenir
accés a poder jugar al Camp Nou amb tot
l’embolcall propi d’un partit oficial.
FCB Corporate Training
Aquesta “Joint Venture” amb Makeateam
va permetre al client accedir a una formació
d’alt nivell en unes instal·lacions úniques.

110

Clínics i “Stages”
Partint d’un lot establert es va col·laborar
amb clubs i federacions per aconseguir
l’adaptació plena a les seves necessitats
esportives i de confort.
Sopars de Nadal
Detectada aquesta necessitat de mercat, a
partir d’ara les empreses de Barcelona
tindran una nova opció per garantir l’èxit de la
tradicional trobada nadalenca. L’anticipació
en la definició del producte va ser la clau per
extraure’n el màxim rendiment.

Aquesta temporada 2007/08 es van
facturar per aquest concepte 9.574.485 €
en producte de temporada, més 388.151 €
en vendes partit a partit.

Nou Producte
Llotja Presidencial del Palau Blaugrana
Per a la temporada 2007/2008 es va remodelar la Llotja del Palau Blaugrana. Es va condicionar amb una sala actualitzada per a
l’hospitality, es va incrementar la capacitat de
la mateixa Llotja Presidencial i es van adjudicar 99 cadires, a la venda per a empreses.
FCB Travel
Es va crear aquest producte dirigit a
empreses que volguessin convidar els seus
clients a viatjar amb al primer equip de
futbol al més alt nivell. Aquest fet implicava
volar en el mateix avió de l’equip, dormir al
mateix hotel, una xerrada tècnica prepartit,
les millors localitats del camp i compartir
accés a jugadors, directius i equip tècnic.
També es va millorar el material, la imatge
i la presència de marca dels clients a les
llotges a peu de pista.
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BARÇA TV

INTERNET

Es van iniciar les emissions mitjançant la
plataforma ONO, que es van afegir als
canals de distribució ja existents: Digital +
i Imagenio. A més, com a part de l’acord
amb ONO, alguns dels continguts destacats de Barça TV estan disponibles dins el
seu servei vídeo sota demanda.

El web www.fcbarcelona.cat va estrenar les versions en xinès, japonès, coreà i àrab per tal
que tots els aficionats blaugrana d’arreu del món tinguin accés a tota l’actualitat del Club.

BARÇA TV ONLINE
Barça TV Online va complir la seva primera
temporada completa oferint tota la informació blaugrana als internautes d’arreu del
món en format audiovisual. El Club endegà
per primer cop la retransmissió de partits
complets en directe mitjançant Internet
amb l’emissió de tots els partits de pretemporada, gires i Trofeu Gamper locutats en
català, castellà i anglès.
Barça TV Online va continuar oferint diàriament tota l’actualitat blaugrana i va incorporar
com a novetat programes de format televisiu
com Contra qui juguem (anàlisi de l’equip
contrari), 600’’ de futbol, entrevistes exclusives amb jugadors i entrenaments en format
de llarga durada, entre altres nous continguts.

El web es va posicionar com la millor manera de seguir els partits del Barça en directe des
d’arreu del món, amb el minut a minut i l’estrena de la ràdio per Internet en català, castellà
i anglès. A més de la ràdio, el web es va veure reforçat amb la incorporació d’una nova i
àmplia galeria fotogràfica amb més de mig milió de visites mensuals, així com amb vídeos
d’actualitat que van superar el milió de descàrregues mensuals. També es van incorporar
estadístiques completes de jugadors i diversos webs específics segons l’esdeveniment: el
nou Camp Nou, la Final Four d’hoquei, UNICEF...
Es va arribar a la primera temporada completa de la pàgina pròpia del Club a Youtube amb gran
èxit, amb més de quatre milions de visualitzacions de vídeos i més de 700.000 visites al canal, la
qual es va posicionar com la primera pàgina en nombre de subscriptors de l’Estat espanyol. En
la mateixa línia d’impulsar la presència de continguts del Club mitjançant Internet, es va estrenar
la pàgina pròpia del Club a Blinkx (el major buscador de vídeos a Internet).

MÒBILS
Dins l’acord amb Telefónica Movistar, es van continuar oferint continguts exclusius dins el
seu lloc web: vídeos amb resums del partits de Champions, fons de pantalla amb imatges
de jugadors i les notícies més actualitzades. A més, els usuaris de tots els operadors van
poder seguir l’actualitat del Club mitjançant les alertes oficials.
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Desenvolupament internacional

ÀREA DE NEGOCI INTERNACIONAL
La temporada 2007/08 va ser la de l’expansió internacional del FC Barcelona. L’objectiu
d’aquesta àrea va ser la creació de noves línies de negoci prèviament identificades per tal que el
FC Barcelona continuï sent un dels clubs de futbol més innovadors en l’àmbit internacional.
Amb aquest objectiu es va crear un equip de persones amb responsabilitat en cada un dels
mercats estratègics (Amèrica, Àsia i Orient Mitjà).
Una de les fites més importants assolides en l’àrea internacional va ser el desenvolupament
d’activitats al continent americà. Així doncs, el FC Barcelona és el primer club europeu a
establir un acord estratègic a llarg termini amb la Major League Soccer (MLS), la Lliga
americana de futbol professional. Fruit d’aquest acord amb la MLS, el Club es va comprometre a jugar un mínim de sis partits amistosos als Estats Units en els propers cinc anys.
D’altra banda, el Club té garantida la presència i la promoció permanent de la marca Barça
en tot el mercat nord-americà. Aquesta aliança implica accions en el camp comercial, en el
patrocini, en el màrqueting i en les relacions públiques.
Amb aquest focus, el Club va poder tancar acords i contractes en diferents àrees de negoci en més
de 160 països i va aconseguir una cobertura global que es detalla al mapa adjunt (veure gràfic).
El pla global internacional es va articular a l’entorn de les línies de negoci següents:

1. Mèdia

2. Patrocinis regionals

L’estratègia de mèdia internacional es va
fonamentar en tres eixos d’actuació:

L’interès dels patrocinadors regionals a utilitzar la imatge del Barça és cada cop més
gran. Destaquen els acords de patrocini
regional que es van firmar amb importants
empreses de gran consum a l’Àfrica del Sud
(Nestlé), amb alguns dels principals grups
automobilístics japonesos (Honda) i amb la
principal aerolínia a Mèxic (Aeromexico).

Barça TV Internacional
Comercialització de Barça TV en l’àmbit
internacional i emissió de la cadena en més
de 150 països tant a Europa com a Àsia,
Amèrica, Àfrica i l’Orient Mitjà.
Internet
Expansió internacional del web amb la incorporació recent de la versió en coreà, a més
de les ja existents en japonès, xinès i àrab,
cosa que va convertir el web del FC
Barcelona en el lloc web disponible en el
major nombre d’idiomes (set en total) a
l’abast de tots els seus fans d’arreu del món.
New Media
Nous acords quant a la distribució de
continguts mòbils i banda ampla, tant
a Corea com a l’Orient Mitjà.

3. Merchandising & Licensing
De la mà de FCBM es va produir una gran
expansió a causa de l’ampliació de les àrees
d’abast i les línies de negoci (Àsia i EUA).
El FC Barcelona va continuar amb l’expansió internacional de les escoles de futbol per
a nens (FCBEscola), i durant la temporada
es van inaugurar noves escoles a Kuwait,
l’Aràbia Saudita, Dubai, una segona escola
al Caire i la primera FCBEscola al continent
asiàtic, a Hong Kong. També es va planificar
l’obertura de noves escoles a l’Orient Mitjà,
Amèrica i Àsia.
El FC Barcelona té onze FCBEscoles arreu
del món, i l’any passat més de 7.000 nens
van poder gaudir del futbol i aprendre les
“tàctiques Barça”.
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4. Gires
La gira de la pretemporada va tenir lloc a la
Xina, el Japó i Hong Kong, àrees estratègiques on el Barça compta amb milers de
fans i on es van disputar tres partits amistosos, amb el Beijing Guoan xinès, el
Yokohama Marinos japonès i el Mission
Hills Invitation XI de Hong Kong (equip
creat especialment per a l’ocasió).
En l’aspecte mediàtic, Beijing és la ciutat més
important de la Xina, i el FC Barcelona hi va
tenir l’oportunitat de participar en la cerimònia
de l’acte oficial del compte enrere per als
Jocs Olímpics, així com en el sopar de gala
amb fins benèfics al Great Hall of People, en
què es va nomenar el president blaugrana
ambaixador dels Special Olympics.
Finalment, al mes de juliol el Barça va
realitzar la primera estada a Saint Andrews
(Escòcia), on va disputar dos partits amistosos contra equips locals.
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Marxandatge
FCBotigues
LLICENCIATARIS
El més destacat d’aquesta temporada va ser la consolidació dels onze punts de venda
oficials, que van generar un increment en les vendes d’un 10% respecte de l’any anterior.
Aquests onze punts de venda oficials es troben distribuïts en zones amb una gran afluència
de turisme o bé en zones cèntriques, amb l’objectiu de poder oferir els productes oficials al
major nombre de clients, des del turista fins al soci i simpatitzant.
La xarxa oficial de punts de venda està formada per set FCBotigues a Barcelona (Camp
Nou, Sagrada Família, Ronda Universitat, Estació de Sants, C/ Jaume I, Maremàgnum i
aeroport), una a Lloret de Mar, una a l’estació de Girona, una a la Jonquera i una a Las
Palmas de Gran Canaria.
El primer i el segon equipament van ser els productes amb major demanda, continuant amb
l’èxit habitual d’aquests articles any rere any. Pel que fa a les novetats, cal destacar el
desenvolupament d’una línia específica per als aficionats al bàsquet, amb el seu propi
córner a la FCBotiga Megastore situada a l’estadi.
La FCBotiga en línia va continuar creixent internacionalment i es va arribar al mercat japonès amb un acord innovador de llicència per comercialitzar productes oficials a través de la
plataforma del telèfon mòbil.
Els productes FCBarcelona amb més èxit d’aquesta temporada van ser el primer i el segon
equipament. El segon equipament, de color blau va tenir una especial acollida i fins i tot va
impregnar els productes de marxandatge.

Les negociacions amb llicenciataris van continuar prosperant durant la temporada 2007/08
i van créixer un 15% respecte de l’any passat.
La temporada va acabar amb un total de 148
llicències amb la marca Barça, de les quals
21 corresponen a Barça Toons, que abracen
la gamma més àmplia de categories de
producte, amb més de 2.000 referències.
Alguna de les novetats més destacades de la
temporada van ser els articles d’electrònica
com els DVD, les càmeres digitals, els MP3
i els MP4 del Barça. També es va llicenciar
una nova línia de cascos i guants, que de ben
segur faran gaudir els amants de les motos.
Una de les principals fonts de creixement
d’aquesta temporada va ser l’expansió internacional de la marca, al marge de la col·laboració amb Warner Bros per cobrir el mercat
americà. A més, es van signar dotze llicències
noves per diferents països d’Europa, gràcies
a la presència del Barça a les fires internacionals més importants del món.
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Màrqueting

El departament de màrqueting ha desenvolupat durant la temporada els plans de llançament,
imatge i les campanyes de comunicació de diferents projectes:

CAMP NOU: MOMENTS ÚNICS, RECORDS PER SEMPRE
En commemoració dels cinquanta anys del Camp Nou, la campanya de màrqueting per promocionar la venda d’entrades de futbol es va centrar a recordar moments únics, màgics i inoblidables que han succeït al Camp Nou. Moments especials que els socis i aficionats que hi eren
presents recordaran durant tota la seva vida, moments únics dels quals, cada cop que se’n parli
de nou al cap dels anys, totes aquestes persones podran dir amb orgull: “Jo era al Camp Nou”.
Algunes de les imatges seleccionades per a aquesta campanya van ser el gol de Rivaldo de tisora al València o el de cua de vaca de Romàrio en l’històric 5 a 0 al Reial Madrid.

SEIENT LLIURE
L’objectiu d’aquesta campanya va ser donar més notorietat al Seient Lliure i conscienciar tots els
socis amb abonament, de manera que si no poden acudir a l’estadi en algun partit en concret el
més adient per a tothom és alliberar el seu seient. La campanya d’aquesta temporada 2007/08
va adquirir un caràcter més humorístic i proper, i va recrear situacions típiques i reals per les
quals un soci abonat del FC Barcelona es podria veure privat d’anar a un partit al Camp Nou.
Per exemple, es va poder veure la imatge d’un nuvi que es presenta a l’església per casar-se
i tothom, incloent-hi la núvia, el deixa plantat per anar al Camp Nou o el cas d’un noi que no pot
anar a veure un partit al Camp Nou perquè té una barbacoa familiar.
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BARÇA TV
Barça TV va llançar una nova campanya
sota el concepte El Barça viu a Barça TV,
amb l’objectiu de comunicar un valor que el
diferencia de la resta de canals: la proximitat entre el Club i el canal. La campanya de
televisió i gràfica es va desenvolupar amb
clau d’humor sota el missatge Mai un canal
de televisió havia estat tan a prop del
Barça, que es posava de manifest quan els
jugadors del Club creuaven els límits del
camp i protagonitzaven diverses situacions
sorprenents i divertides als platós de Barça
TV. Aquesta campanya va comptar amb
actors de luxe: Andrés Iniesta, Bojan Krkic,
Carles Puyol, Víctor Valdés, Eusebio
Sacristán i els presentadors de Barça TV
Xavi Rocamora i Laura Aparicio.

PALAU BLAUGRANA
Amb la voluntat de donar al Palau un ambient més acollidor es van fer unes millores d’infraestructura com la remodelació de les graderies, de la llotja,
del hall i dels vestidors. A més d’aquesta nova imatge, es va llançar una campanya publicitària amb cartells de les quatre seccions professionals. El
nombre d’abonats al Palau Blaugrana va arribar als 4.875, un 4% més respecte a la temporada 2006/07. El soci té la possibilitat d’abonar-se només
al seu esport preferit. D’aquesta manera, s’alliberen seients de la resta de seccions perquè altres barcelonistes puguin gaudir de tots els esports.
Alguns dels actes més importants que es van fer durant la temporada van ser l’emotiu homenatge a l’exjugador de bàsquet Roberto
Dueñas, l’organització de la Final a Quatre d’hoquei patins o les activitats prèvies als partits amb l’actuació en directe de grups catalans
com els Lax’n’Busto, els Gossos o els Whiskyn’s.
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Màrqueting
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WEB JÚNIOR

BARÇA TOONS

Una de les novetats d’aquesta temporada 2007/08 va ser l’estrena de www.fcbjunior.cat, un
espai a Internet perquè els barcelonistes més joves tinguin el seu propi web. D’aquesta manera,
els nois i noies del Barça de tot el món poden informar-se de tot el que passa al Club, jugar amb
jocs interactius, passar-s’ho bé amb les aventures dels Barça Toons i participar en concursos. A
més, els socis disposen d’un apartat especial ple d’activitats, avantatges i sorpreses. La Marta
i el talp Wembley són els amfitrions d’aquest nou web, i acompanyen els joves usuaris per l’espai, els animen a participar i els informen de totes les novetats blaugrana.

Els Barça Toons van continuar les seves
divertides aventures animant els partits més
emocionants de la temporada, participant en
els actes més importants del Club (Gamper,
50 aniversari del Camp Nou, Felicitant el
Nadal, Un Somni per un regal, etc) i acompanyant l’equip en les seves gires.

Més de 7.000 joves de més de trenta països diferents –alguns de tan exòtics com la Costa
d’Ivori, les Antilles Holandeses, el Vietnam o Finlàndia– van participar en els concursos i van
poder viure experiències úniques com fer de periodista al Palau Blaugrana en un partit de la
Lliga ACB, realitzar una entrevista en exclusiva al jugador del primer equip de futbol Bojan,
conèixer personalment jugadors o rebre pilotes signades.

Els Barça Toons es consoliden com el vincle
entre els petits barcelonistes i el Club i són
presents en les campanyes infantils com
Creix amb el Barça, en la campanya nadalenca d’Un somni per un regal i aquest any
es va estrenar amb força dins del nou web
oficial per a nens, FCBJunior. En aquest web
els nens i nenes més culers es poden descarregar tot tipus de material dels Toons: salvapantalles, jocs, manualitats, vídeos...
Actualment les aventures dels Toons es
poden seguir a través dels mitjans del Club
(web oficial, FCBjunior) i també a través de
les plataformes Youtube i Blinxx.
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Drets d’Imatge

El FC Barcelona, com a referent en l’àmbit mundial té un excel·lent posicionament per no
només gestionar i vendre els drets d’imatge individuals dels jugadors per a campanyes de
publicitat, sinó també per oferir a les empreses i marques l’opció d’associar-se publicitàriament amb el Camp Nou o amb el logo del Club, entre d’altres. Aquests van ser alguns dels
acords més representatius que es van tancar aquesta temporada:
Apple
Campanya de TV difosa per Alemanya i Gran
Bretanya sota el paraigua de la marca Apple,
on apareix el Camp Nou com a insígnia.
Gillette Mèxic
Arran de l’acord de cessió dels drets d’imatge
individuals del jugador del primer equip de
futbol Rafa Márquez amb Gillette, la marca va
voler aprofitar l’empatia que genera el FC
Barcelona al país mexicà per vestir el jugador
amb l’equipament blaugrana, i es va associar
lògicament i de forma indirecta amb el Club.

Aspire
L’Acadèmia d’Esports de Qatar Aspire va
tancar un acord amb Messi per convertir-lo
en el seu ambaixador i prescriptor amb
l’objectiu que altres nens d’arreu del món
vulguin seguir creixent com a persones i
esportistes a les seves instal·lacions. La
campanya de publicitat té una doble
vessant social en contra de la malària.

Telepizza
Després dels grans resultats que els va
donar la campanya de la temporada
2006/07 amb Carles Puyol, Telepizza va
repetir campanya de publicitat en els punts
de venda i en premsa escrita, per tot
Catalunya, aquest cop amb el segon capità
de l’equip, Xavi.

Aeromexico
La companyia aèria Aeromexico ha obert
una nova línia directa Barcelona – Mèxic DF,
Mèxic DF – Barcelona. A fi de generar
impacte mediàtic, afinitat i notorietat a
Espanya, van decidir fer un acte de presentació davant dels mitjans amb els dos jugadors mexicans del FC Barcelona: Rafa
Márquez i Giovani, ambaixadors ideals per a
tal propòsit. A més, els dos jugadors apareixien en els televisors interns dels avions
donant la benvinguda als passatgers.
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Nou Camp Nou

El prestigiós estudi d'arquitectura Norman Foster + Partners serà
l'encarregat de remodelar el Camp Nou, després d'un procés obert,
participatiu, democràtic i internacional. Aquesta decisió es va
prendre després de valorar les dues propostes del Jurat (format
per representants de l'Ajuntament, el Col·legi d'Arquitectes, el
FC Barcelona i experts en la matèria), que havia escollit com
a finalistes les propostes de Carles Ferrater i Norman Foster.
La resta de candidats eren: Claus En Kaan Architecten (Holanda);
CRV Arquitectos (Sevilla); Mamen Domingo – Ernest Ferré
(Catalunya); GMP International (Alemanya); Herzog & De Meuron
(Suïssa); MAP Architects (Catalunya); Martínez Lapeña –
Torres (Catalunya), i Sanaa (Japó).
El projecte guanyador es va presentar públicament coincidint
amb la celebració del 50è aniversari de la inauguració del Camp
Nou, el 24 de setembre del 2007. Alguns dels requisits que es van
valorar abans de prendre la decisió final van ser que les obres no
incidissin en el calendari esportiu, que tinguessin un efecte mínim
sobre la massa social, que es mantingués l'asimetria característica
del Camp Nou (entre el Lateral i la Tribuna ) i que l’estadi es
convertís en un element icònic de la ciutat.
Tot i que el nou estadi respectarà l'estructura bàsica del 1957
(amb les grades de la primera graderia i la segona), l'aspecte
exterior serà diferent. Pel que fa a la capacitat, es preveu un increment de 10.000 localitats, en diversos usos, malgrat que l'augment
de seients no era un objectiu finalista. Les plusvàlues patrimonials
que es generin en l'àmbit de les instal·lacions del Camp Nou
serviran per finançar els costos del projecte, que seran d’aproximadament 250 milions d'euros, tot i que el cost real no es podrà
saber fins que es tingui el projecte definitiu.
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EL PROJECTE DE FOSTER
CONVERTIRÀ EL CAMP
NOU EN UN REFERENT
IMPRESCINDIBLE
Després de 50 anys de vivències, el Camp Nou
mira al futur amb optimisme. El prestigiós equip
d'arquitectes Foster + Partners assumeix el
projecte de remodelació de l'estadi, que, a partir
del concepte inicial de Francesc Mitjans, projectarà
el Camp Nou com una referència arquitectònica
imprescindible del segle XXI. I és que l'estadi renovat es veurà com una entitat arquitectònica per si
mateixa. Tot l’ediﬁci estarà contingut dins un volum
clarament deﬁnit amb una aparença externa uniﬁcada. Els espais i les instal·lacions afegides estaran totalment integrades, tant funcionalment com
arquitectònicament.
Quan les obres de remodelació del Camp Nou
estiguin acabades, els visitants gaudiran d’un estadi renovat amb una imatge única i distintiva del FC
Barcelona que quedarà totalment integrada dins el
patrimoni arquitectònic de la ciutat. Des del carrer
es veurà com un estadi totalment modern, però
també ho serà el seu interior, amb àmplies zones
de servei i escales elèctriques que portaran els
espectadors als nivells més alts.
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Nou Camp Nou

LES CARACTERÍSTIQUES
El nou Camp Nou es veurà com una entitat arquitectònica per si mateixa. Tot l’edifici de l’estadi
estarà contingut dins un volum clarament definit, amb una aparença externa unificada creada
pel seu recinte mosaic. Els espais i les instal·lacions afegides estaran totalment integrades, tant
funcionalment com arquitectònicament. Quan estiguin finalitzades les obres de remodelació del
Camp Nou, els visitants gaudiran d’un estadi amb les característiques següents:

La imatge de l’estadi renovat serà única i distintiva del FC Barcelona. La
seva arquitectura, feta amb cura, serà forta i vibrant. Assegurarà que la
imatge del Camp Nou perduri com a única i que sigui una part totalment
integrada dins els senyals d'identitat del FC Barcelona.
Tothom podrà veure la nova imatge de l’estadi com una manifestació
forta i atrevida en l’àmbit urbà. Aquesta aposta quedarà totalment
integrada dins el patrimoni arquitectònic de la ciutat de Barcelona, ple
d’edificis colorits i distintius. La gent del carrer el veurà com un estadi
totalment modern construït sobre una base patrimonial plena d’orgull.
Els barcelonistes podran gaudir d’una oferta pública d’esbarjo transformada. Les noves escales elèctriques els portaran als nivells alts de
l’estadi, on hi haurà un nombre important de noves zones dirigides al
públic en general que disposaran de moltes més àrees de servei per als
espectadors. L’estadi renovat separarà les rutes dels visitants de les del
personal del Club amb la creació de noves rutes verticals i horitzontals.
L’estadi cobrirà àmpliament tots els requisits per a la seguretat
de l’espectador i estarà totalment adaptat a les necessitats dels
espectadors amb discapacitats físiques.
Els espectadors gaudiran d’una distribució molt més lògica i clara dels
punts d’entrada a les zones respectives a cada banda de l’estadi.
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El nou estadi tindrà un carril de serveis de dues direccions amb
un angle de 360 graus, així com nou passadís circular al voltant
per al personal operatiu del Club.
L’estadi oferirà unes instal·lacions visiblement millorades per als mitjans
informatius separades de les zones públiques.
Els jugadors i el personal auxiliar disposaran de nous vestidors, noves
zones de treball, nova zona presidencial i noves oficines.
El convidats VIP experimentaran l’hospitalitat dels serveis àmpliament
engrandits a les noves zones exclusives, a les dues bandes de l’estadi.
Aquestes zones VIP oferiran un espai excepcional i uns estàndards de
servei per cobrir l'àmplia demanda.
Les noves instal·lacions, a causa de la seva majestuositat, donaran
al FC Barcelona una base excel·lent per projectar-se encara amb més
confiança cap al futur.
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IDENTITAT: LA COBERTA I LA FAÇANA EXTERIOR
L’estadi serà àmpliament reconegut no només per la seva aparença
distintiva des de les grades sinó també per la seva nova arquitectura
externa. El disseny de la façana exterior permetrà transformar-lo tant de
la nit al dia com dels dies de partit als dies que no n'hi ha. Tot l’estadi
estarà envoltat d’un mosaic de rajoles com si fos un vel ple de colors.
Les rajoles són una barreja de panells de policarbonat amb color i de
panells de vidre amb color que donaran a l’estadi un nou aspecte exterior que oferirà l'efecte visual d’un mosaic de color, ombres i reflexos.

Efecte animat de llums a la façana exterior
Dins la cobertura lateral s’integraran elements d’il·luminació especials, la qual cosa farà que tota la façana exterior es pugui fer servir
per a espectacles de llum. Tota la cobertura de l’estadi tindrà la
funció d’una pantalla gegant, que podrà projectar imatges en color
i en moviment al voltant de l’estadi. Aquestes imatges podran anar
des d'un efecte de llum ambient fins a projeccions més concretes
i vibrants, adients per a les nits de partit.

A la nit, l’estadi estarà il·luminat amb llums a la mateixa façana que el
convertiran en un gran far per atraure aficionats i respondre a l’expectació dels partits. Aquesta imatge convertirà l’estadi en una visita obligada tant per als aficionats al futbol com per als aficionats a l’arquitectura
i serà una característica exclusiva de FC Barcelona.

La coberta
La coberta de l’estadi allargarà el mosaic exterior sobre les grades. Els
colors del Club també es podran veure a l’ala de la coberta. La densitat
dels colors s’anirà reduint cap a la part interior de la vora de la coberta,
on es doblegarà cap al cel. El cobriment de la coberta serà lleuger i
translúcid, fet de panells de rajoles de policarbonat amb color fixades
a la part alta de la superfície de l’estructura de cables.

Cobriment lateral
La pantalla de mosaic que envolta totes les bandes de l’estadi estarà
feta de panells de rajoles de policarbonat amb color que representaran
els trets d’identitat del FC Barcelona. Els panells estaran fixats a una
xarxa de cables tibats entre l’alçada de la coberta per sobre de les
grades i el terra. L’efecte acumulat de la pantalla protegirà de la pluja
les zones de lliure accés dins l’estadi, incloent-hi les zones públiques.

Visualment, la coberta farà una sensació d’alleugeriment arquitectònic
per sobre de l’estadi. La coberta s’aguantarà sobre un eficient sistema
de cables pretensats en dues direccions que creuarà les grans dimensions de les grades del Camp Nou.

Des de fora de l’estadi, el mosaic de rajoles crearà un efecte vibrant
de colors i reflexos. Des de dins, les rajoles filtraran els diversos
components dels colors del Club cap a diferents espais interiors.
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Nou Camp Nou

PROCÉS DE CONSTRUCCIÓ

ACCESSOS I SERVEIS

La remodelació del Camp Nou està dissenyada de tal manera que permetrà portar-la endavant
amb el mínim de molèsties per a l’activitat normal del Club. Aquests són els objectius estratègics
principals per seguir aquesta metodologia de construcció:

Escales mecàniques, més lavabos,
un increment dels punts de restauració,
una millora en la il·luminació i una quantitat
adequada de seients per a persones
discapacitades físiques són les principals
novetats en accessibilitat i serveis.

· Evitar afectar el funcionament normal de
l'activitat del Club. Tots els partits es
podran jugar amb normalitat.
· La capacitat general, pel que fa als
seients dels espectadors, no es veurà
reduïda durant les obres.
· El nou túnel de serveis al voltant de l’estadi
es construirà al voltant dels afores de l’estadi actual sense afectar l’estructura vigent.
· Les principals verticals d’accés a la graderia
superior es construeixen al voltant de la part
exterior de l'estructura actual.
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· La construcció de la coberta pot avançar
al llarg de la temporada de futbol. Les
obres es duran a terme entre els partits
programats i quedaran assegurades
abans de cada partit.
· No calen bastides temporals al camp ni a les
graderies per a la construcció de la coberta.
· La visera actual que hi ha sobre la Tribuna es
pot mantenir com està fins que la nova coberta de l’estadi estigui acabada a la part oest.
· L’estadi romandrà obert als visitants
durant tot el temps. En el cas del Tour del
Museu per l’estadi, potser caldrà canviarne el recorregut en moments puntuals en
funció de les fases de les obres.

Quant a l’accés i la circulació, el canvi més
important de què els espectadors podran
gaudir serà per als que accedeixen a la
tercera graderia. En comptes de llargues
rampes i escales, tots els espectadors
pujaran amb escales mecàniques des de
terra fins a les parts més altes. Dins la nova
superestructura del Camp Nou trobaran sis
blocs d’escales mecàniques, i els espectadors que les facin servir fruiran d'unes
vistes impressionants dels voltants de l’estadi mentre pugen sense cap esforç al nou
vestíbul superior. Els espectadors amb
discapacitats físiques podran fer servir els
ascensors fins a la graderia superior.
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Serveis en un dia de partit normal
L’estadi renovat ofereix una millora substancial pel que fa als serveis oferts per al
públic en general. Els espectadors es
beneficiaran del notable increment en el
nombre de lavabos disponibles dins
l’estadi. Als nous vestíbuls els espectadors
podran gaudir de molts més punts de
restauració, que oferiran un ampli ventall
de possibilitats als clients. Tots aquests
nous punts tindran també zones d’accés
per facilitar la circulació pel vestíbul.
La qualitat de l’ambient al vestíbul millorarà
notablement. S’hi imposarà la llum natural
per crear una atmosfera més agradable.

Seients per a discapacitats
El nou estadi haurà de proveir les persones
amb discapacitats físiques d’una quantitat
adient de seients, amb localitats a cada
planta de graderia a totes les bandes de
l’estadi. Una gran proporció de localitats
per a aquest tipus d'aficionats es trobaran
a la part del darrere de la primera graderia,
ja que són de fàcil accés i no requereixen
fer servir l’ascensor. Els seients de la segona i la tercera graderia s’ubicaran en plataformes especials entre les sortides, i s’hi
accedirà a través dels ascensors des del
primer pis. Totes les localitats per a persones amb discapacitats físiques inclouran
una localitat per a un acompanyant.
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Aforaments

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, bàsquet, hoquei patins, handbol i futbol sala). Aquesta temporada 2007/08 els ingressos per taquillatge es
van incrementar en més de 3,5 milions d’euros, cosa que significa un augment del 16% respecte de la temporada
2006/07. Les fonts principals d’aquesta millora van ser:
-El taquillatge del Camp Nou: es van superar els 25,1 milions d’euros, xifra que va representar un augment de més de 3,6
milions d’euros respecte de la temporada anterior. Especialment significatiu va ser el creixement en els partits de Copa del
Rei, ja que es van multiplicar quasi per tres els ingressos de la temporada anterior. Aquest fet va suposar uns 232.000 €
de més de mitjana per partit. Els resultats positius en el taquillatge del Camp Nou van ser possibles gràcies a factors clau
com l’augment de la disponibilitat d’entrades derivades del Seient Lliure, les millores en els canals de compra (com és el
cas d’Internet), l’ampliació dels avantatges per als socis en la compra d’entrades (descompte permanent mínim del 20%
i campanyes exclusives) i promocions atractives i populars, com en el cas de la Copa del Rei.
-El taquillatge del bàsquet: es van superar els 750.000 euros, la qual cosa significa un augment del 2% respecte
de la temporada passada, malgrat que es van disputar dos partits menys. Quant a la mitjana per partit, els ingressos
van augmentar en un 25%. Destaca sobretot l’Eurolliga, amb un creixement del 48% respecte de la temporada
passada, la qual representa ja un 30% del total d’ingressos.
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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 2007/08 va ser molt favorable
per a tots, tant per als mateixos socis i aficionats blaugrana com per al Club. D’una banda,
el Seient Lliure permet al soci que no pot assistir a un partit cedir el seu seient, posant-lo a
la venda per a aquell partit i permetent a un seguidor blaugrana assistir a l’estadi per donar
suport a l’equip. A més, el soci abonat obté un benefici econòmic en alliberar el seu seient:
percep la meitat de l’ingrés derivat de la venda de la seva localitat (descomptant-ne les
despeses de gestió i l’IVA) en forma de descompte en el preu de l’abonament de la propera
temporada. De l’altra, el Club compta amb més localitats disponibles, cosa que afavoreix
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. La temporada 2007/08 hi van assistir un total de 2.079.865 espectadors (en trenta partits
disputats), amb una mitjana per partit de 67.282 a la Lliga, 76.288 a la Champions i 61.306 a
la Copa del Rei (27.000 espectadors més que la temporada anterior).
El Seient Lliure venut va contribuir al fet que l’estadi tingués, de mitjana per partit, 9.150
espectadors més. Destaca la competició de Lliga, en què el Seient Lliure venut va aportar
9.688 espectadors de mitjana per partit.

76.288
67.282
61.306

Mitjana
assistència
per Lliga

Mitjana
Mitjana
assistència per assistència per
Champions
Copa del Rei

TOTAL ESPECTADORS CAMP NOU

2.279.865

Vendes, ingressos i alliberacions
Els ingressos de les localitats alliberades d’aquesta temporada 2007/08 van suposar un 20%
més que la temporada anterior, en concret 2,1 milions d’euros. Es van vendre un total de 265.362
entrades alliberades (un 47% del total de les entrades venudes), la qual cosa representa un ingrés
de 12,6 milions d’euros. La venda de les entrades alliberades va suposar el 50% del total dels
ingressos de taquillatge de l’estadi. Aquests increments van ser possibles gràcies a un major ús
del Seient Lliure entre els socis abonats. Aquesta temporada es van alliberar 13.242 localitats
(tenint en compte la Lliga, la Champions i la Copa del Rei) de mitjana per partit. Aquesta xifra es
tradueix en un augment del 32% respecte de la temporada 2006/07, amb 3.243 alliberacions més
de mitjana per partit. Fent una distinció entre competicions, la mitjana per partit va ser de 13.626
alliberacions a la Lliga (2.617 més que la temporada anterior i un 24% d’augment), 12.679 a la
Champions (5.035 més que la temporada anterior i un 66% d’augment) i, a la Copa del Rei,
12.259 alliberacions per partit (3.714 més que la temporada anterior i un 43% d’augment). La
venda mitjana de les entrades alliberades va ser del 74% en els partits de Lliga, del 51% en els de
Champions i del 93% a la Copa del Rei. Cal remarcar que la probabilitat de venda d’un seient alliberat està directament relacionada amb l’antelació en el temps d’alliberació respecte del dia del
partit; és a dir, si s’allibera amb temps, la venda del seient està molt més assegurada.

13.242

Mitjana
per partit

13.626
12.679

12.259

Mitjana per Mitjana per Mitjana per
partit
partit de
partit de
de Lliga
Champions Copa del Rei

TOTAL VENDA D’ENTRADES ALLIBERADES

265.362

PALAU BLAUGRANA
La temporada 2007/08 va créixer
significativament l’ús del servei del Seient
Lliure entre els abonats al Palau (Complet
i Bàsquet). Aquesta temporada les entrades venudes derivades de les alliberacions
dels socis van representar ja el 36% del
total de les entrades venudes. L’assistència
als partits d’handbol, d’hoquei i de futbol
sala va augmentar un 25% respecte de la
temporada passada i els ingressos de les
vendes ho van fer un 15%.
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Manteniment, obres i urbanisme

PRINCIPALS OBRES REALITZADES
Remodelació de diferents despatxos a les instal·lacions
Durant la temporada es van anar realitzant diferents modificacions a despatxos i zones
d’oficines del Club per tal de millorar els ambients de treball i ajustar-los a la normativa
vigent en salut laboral. També es van millorar diferents aspectes de sortides
d’emergència, propagació i extinció d’incendis.

Ampliació i remodelació
de les oficines a l’OAB
Es van ampliar les àrees d’atenció al soci
i també es va incorporar l’àrea d’atenció a
les penyes, que abans estava ubicada a les
oficines centrals, amb l’objectiu de poder
oferir un millor servei.

Finalització de les obres al Gol Sud del Camp Nou
Es van acabar les obres de reparació, reconstrucció i impermeabilització de les graderies
del Gol Sud de l’estadi i es van substituir un total de 29.000 cadires.

Finalització de les obres de remodelació
i ampliació de la Llotja del Palau Blaugrana
A l’octubre va acabar la remodelació de la Llotja del Palau Blaugrana. La Llotja es va
ampliar per donar cabuda no només als convidats del Club, sinó també a l’oferta
de localitats per a empreses tal com existeix a l’estadi.
L’ampliació va ser d’uns 200 m² i les obres i el disseny van estar gestionats per l’equip
intern del Departament de Manteniment d’Obres i Urbanisme del Club.

Inici de les obres al
Gol Nord de l’estadi
Després de finalitzar el procés al Gol Sud,
es van iniciar les obres de reparació,
reconstrucció i impermeabilització de les
graderies del Gol Nord de l’estadi i es va
començar a canviar les cadires. D’aquesta
manera, totes les cadires de l’estadi seran
noves i el paviment de la grada estarà
impermeabilitzat i reparat i es previndrà així
la degradació del formigó de l’estadi.
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Finalització de les obres de remodelació de les graderies
del Palau Blaugrana i substitució de les cadires

Ampliació de la caseta
de vigilància a l’accés de l’estadi

Al Palau també es van canviar totes les cadires de la grada i es va procedir al tractament de la
superfície del formigó, es van pintar les baranes i es van dur a terme altres feines de conservació.

Per tal que els vigilants de les instal·lacions
puguin gaudir d’un lloc confortable de
treball i complir la normativa de salut
laboral, es va ampliar la caseta de seguretat en què es va col·locar un vestidor
i lavabos, entre altres millores.

Finalització de les obres de remodelació del “Hall”
i els vestidors del Palau Blaugrana
Dins de la inversió realitzada al Palau també es va remodelar el “Hall”, amb l’objectiu de modernitzar-lo –amb la instal·lació de parquet a terra, lluminàries noves..., i es van ampliar els vestidors.

Remodelació de la sala VIP
Lateral, de la Sala París
i de l’accés a la sala Mediapro

Obres de remodelació i condicionament de l’estudi de Barça TV
A la zona d’oficines, platós i sales de Barça TV es van realitzar una sèrie d’obres
per millorar la qualitat de la TV del Club, com ara la construcció d’unes sales
de continuïtat, racs i altres arranjaments electrònics.

A les diferents sales VIP de l’estadi es van
fer un seguit d’actuacions per tal de millorar-ne la imatge, com ara el canvi de paviments, la il·luminació o els accessos.
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Museu

EL MUSEU, VISITA TURÍSTICA OBLIGADA
El Museu del Club es va convertir en una visita turística obligada per a tots els visitants de
la ciutat de Barcelona. Així ho demostren el gran nombre de persones, concretament,
1.397.574, que van visitar-lo durant l’any 2007 i que per novè any consecutiu van tornar
a consolidar-lo com el Museu més visitat de Catalunya, al davant del Museu Picasso, amb
1.137.306 visitants, i el Teatre-Museu Dalí, amb 1.302.347.
De tots aquests visitants, més del 80% van triar el Tour Camp Nou, cosa que demostra l’èxit
d’aquesta modalitat de visita en relació amb l’opció de visita estàndard del Museu. Dins
d’aquest recorregut pels llocs més emblemàtics de l’estadi, el vestidor visitant, els túnels de
sortida al camp, el peu de gespa (davant les banquetes dels jugadors), la sala de premsa, la
Zona Mixta, l’avantllotja, la Llotja Presidencial, les cabines de premsa i el Museu, el visitant va
tenir com a valor afegit l’opció de poder completar la seva visita amb el servei d’audioguies i
les visites col·lectives van gaudir del servei de radioguia. Aquesta temporada la Realitat Virtual
Barça, amb la qual es pot tenir la sensació de jugar al Camp Nou amb els cracs del Barça, es
va incorporar al recorregut del Tour Camp Nou a la primera graderia de tribuna amb la denominació Tour Plus. També es va poder prendre una copa de cava o un refrigeri i un canapè a la
Llotja Presidencial o fer-se un fotomuntatge amb el jugador preferit.
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A l’apartat de col·laboracions van ser
nombroses les cessions d’objectes originals a Barça TV per als diferents programes
emesos, a més de la constant cessió d’espais del Museu per a gravacions de diversos mitjans de comunicació.
Amb la voluntat de conservar i preservar el
patrimoni cultural del Club, aquest any es va
iniciar una primera fase de restauració de les
escultures exposades al voltant de les
instal·lacions, i també es va portar a terme la
restauració d’una part del fons artístic pictòric. Seguint amb la tasca de conservació del
patrimoni, es va fer un calendari de restauració dels trofeus que s’hi exposen.
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Museu
Pista de Gel
EXPOSICIONS TEMPORALS
Exposició al Museu de la Xocolata
de Barcelona “Història d’uns colors”
Inaugurada el 4 d’abril del 2008, aquesta exposició,
creada des del Museu del FC Barcelona, estava
dedicada al Club i feia un recorregut per la seva
història i pels seus moments més emblemàtics a
través de peces i objectes reals cedits pel mateix
Museu combinats amb peces artístiques de xocolata.

Exposició “El Camp Nou. 50 anys de batec blaugrana (1957-2007)”
Inaugurada el 22 de setembre del 2007, aquesta exposició tenia com a
objectiu commemorar el cinquantè aniversari de la inauguració de l’estadi
barcelonista. En un recorregut a través de vuit àmbits, els visitants tenien
la possibilitat de conèixer la història i els secrets del Camp Nou, així com
els personatges que més han contribuït a fer-ne un dels millors estadis del
món. Amb els materials expositius més moderns, els visitants podien veure,
viure, sentir i descobrir cinc dècades de batec blaugrana al Camp Nou.

LA PISTA DE GEL
La Pista de Gel va rebre durant la temporada 2007/08 més de 100.000
patinadors. La majoria van ser joves d’edats compreses entre els 6 i els 16
anys que la visitaven en sortides programades per les escoles catalanes
i per algunes de la resta de l’Estat espanyol. D’altra banda, l’Escola de
Patinatge del FC Barcelona va continuar creixent en nombre d’alumnes,
ja que aquest any va acollir un total de 1.540 patinadors entre adults
i nens. Els cursos organitzats per l’Escola van ser per a totes les edats
i nivells. També es van continuar impartint cursos per a discapacitats
intel·lectuals, iniciativa compartida per Acell, la Fundació Cruyff i la Pista
de Gel. Una de les novetats d’aquesta temporada va ser l’espectacle sobre
gel Somnis, que tenia com a base les fades i el món dels somnis i en què
van prendre part components de l’Escola de patinatge sobre gel del Barça.
La Pista també va acollir el Campionat d’Espanya infantil de patinatge
artístic. A més, la nostra instal·lació va organitzar diversos tornejos d’hoquei de veterans. Com a tancament de temporada l’Escola va organitzar
el festival de fi de curs, que va tenir com a fil conductor el Gran Teatre
del Liceu, amb més de 300 nens participants i 1.200 espectadors que
van donar tot el seu suport als nostres esportistes.
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Mitjans informatius

SEGUIMENT MEDIÀTIC ARREU DEL MÓN
Els mitjans informatius van tornar a fer un gran seguiment de l’evolució esportiva i institucional del FC Barcelona durant la temporada 2007/08. Els diferents representants que formen
part dels principals mitjans de comunicació escrits, televisius i radiofònics van tornar a cobrir les informacions relacionades amb el nostre club amb especial interès. Una vegada més
van cobrir la totalitat de partits, entrenaments, rodes de premsa, actes institucionals i es
van fer nombrosos reportatges i entrevistes personalitzades a tècnics i jugadors, així com
també a membres de la Junta Directiva. Una temporada més, cal destacar la presència creixent de mitjans informatius d’arreu del món, amb corresponsals i enviats especials, que van
tornar a fer un seguiment del Club de manera regular.

134

Durant aquesta temporada el Departament
de Comunicació va gestionar gairebé 900
entrevistes i prop de 600 periodistes de
més de 60 mitjans van cobrir informacions
relacionades amb la nostra entitat.
El partit que va generar més expectació
mediàtica va ser l’anada de semifinals de la
Lliga de Campions entre el FC Barcelona
i el Manchester United, el 23 d’abril. Un
total de 898 professionals, entre redactors,
fotògrafs, comentaristes, càmeres i tècnics,
que van representar 181 mitjans de comunicació de 33 països diferents, van ser
acreditats per cobrir informativament
aquest enfrontament. Aquestes xifres suposen un nou rècord de mitjans acreditats
durant un partit del primer equip de futbol.
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Barça TV

LES TRANSMISSIONS REFORCEN BARÇA TV
La temporada 2007/08 va permetre a Barça TV créixer en la consolidació del seu propi
model de televisió, basat en la informació, els directes i la retransmissió de partits amb
la presència del FC Barcelona.
Així, es va mantenir la proposta informativa del canal, engegada la temporada anterior, amb
un programa d’actualitat que s’emet als migdies (Zona Mixta, a les 13.30 h) i un altre que
s’emet cada vespre (Barça Notícies, a les 19.30 h), a banda de reforçar els butlletins informatius de matí i tarda, i el programa dels dies de partit (El Marcador). Però la gran novetat
va ser oferir fins a 236 retransmissions de partits. Aquesta xifra inclou partits del primer
equip de futbol, tota la Lliga del Barça B –també la fase d’ascens–, el futbol base –amb
una mitjana de tres partits setmanals des de la Ciutat Esportiva–, així com l’hoquei patins
(amb una cura especial per a la competició europea), l’handbol, el futbol sala i el bàsquet
(en aquest cas, centrats en l’Eurolliga i amb la fórmula del diferit de 24 hores).
Aquest esforç en la dotació dels continguts que són propis d’una televisió temàtica que parla
del Barça no s’ha de deslligar de l’ambiciós projecte de modernització tecnològica que des del
mes d’abril s’està implementant a Barça TV. Així, tot i que es va discutir, projectar i aprovar en
l’exercici 2007/08, aquest pla de digitalització no estarà plenament operatiu fins al mes de setembre d’aquest 2008, ja que es tracta d’un procés de canvi absolut. Aquesta revolució tecnològica convertirà la televisió del FC Barcelona en un canal preparat per assolir nous reptes en la
programació diària i de servei als socis del Club, així com per donar resposta a les noves
exigències d’un món global on l’esport és bàsic per entendre la societat de la informació.

Precisament, l’altra constant de la temporada va ser que, a banda de la creació
d’aquests continguts per a la televisió,
també van ser pensats per ser consultats
al lloc web del Club (www.fcbarcelona.cat),
cosa que obliga a parlar de Barça TV com
una televisió que, a més, és factoria dels
productes audiovisuals del Club.
Pel que fa a l’emissió de Barça TV, des
d’aquesta temporada també es va poder
veure a través de la plataforma ONO, que es
va afegir als canals de distribució ja existents
de Digital + i Imagenio. A més, com a part
de l’acord amb ONO, alguns dels continguts
destacats de Barça TV estan disponibles i es
poden consultar dins del seu servei de vídeo
sota demanda anomenat Ojo.
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Barça Camp Nou

BARÇA CAMP NOU, A PROP DEL PÚBLIC
Una temporada més, la publicació BARÇA CAMP NOU va acompanyar els aficionats en els partits a l'estadi. En total, van ser 21 números,
amb tota la informació relacionada amb els enfrontaments de Lliga i Copa, amb les dades de l'equip, del rival i de la competició. Però també
hi va haver espai per a temes d'anàlisi una mica més aprofundits, a les pàgines centrals, dins la secció A fons. Aquesta temporada BARÇA
CAMP NOU també va tenir una presència puntual al Palau, amb motiu de dos números especials, vinculats a l'homenatge a Roberto Dueñas
i a la disputa de la Final a Quatre d'hoquei patins. Dues jornades per al record blaugrana. La temporada 2007/08 es va tancar amb una
edició molt especial en què, sota el títol Gràcies, Frank, es repassava la trajectòria del tècnic holandès al Club. A les pàgines interiors,
l'entrenador del FC Barcelona s'acomiadava del públic del Camp Nou amb una carta.
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Revista Barça

REVISTA BARÇA, RIGOR PER A L’ANÀLISI I LA MEMÒRIA
La informació de reflexió i anàlisi al voltant del Club continua sent l’armadura en què se
sustenta l’èxit de la REVISTA BARÇA, que supera els 130.000 exemplars en cada edició. Es
tracta d’una publicació que els socis reben a casa cada dos mesos i que ocupa en solitari
un espai únic entre les publicacions que parlen del Barça. El rigor, la selecció de temes
i la capacitat de generar un producte pensat per a la lectura reposada defineixen la REVISTA
BARÇA . És una eina de comunicació que coneix els trets i l’especificitat del més que un club
i que entronca directament amb la tradició de publicacions ben fetes per part de la
institució, tant als anys trenta com especialment als anys setanta.
Aquesta temporada la REVISTA BARÇA va consolidar la fórmula del monogràfic. D’aquesta manera
han destacat els treballs sobre el Palau Blaugrana, la vinculació del Barça amb l’humor gràfic o la
figura de l’entrenador del primer equip. Les seccions amateurs, el projecte del Nou Camp Nou o
respondre la pregunta per què els nens es fan del Barça? han estat la resta de propostes de monogràfic que la REVISTA BARÇA ha tractat durant la temporada 2007/08.

de ninotaire, a la REVISTA BARÇA també s’hi han
pogut llegir articles de Vicenç Villatoro, Najat
El Hachmi, Toni Sala, Josep M. Fonalleras,
Albert Sánchez Piñol, Ada Castells, Josep
Maria Solé i Sabaté, Juan Antonio Casanova
o d’Estel Ortega Vázquez.
Les seccions Què ha passat, Quina nit!, En record de..., el Parlem amb o L’enigma completen els continguts habituals d’una publicació
que en les últimes cinc temporades ha apostat
per una coherència gràfica i de continguts que,
sense renunciar a la millora constant, li han
permès consolidar-se entre les publicacions
de referència del soci del FC Barcelona.

Conscient de la idea d’institució que representa el FC Barcelona, la publicació bimensual del
Club s’ha continuat lligant a figures o pensaments crítics de prestigi del país. Així, a banda de
publicar un dibuix exclusiu de Joaquim Muntañola en el que va ser un homenatge a la vocació
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MÉS AUDIOVISUAL I MÉS CONTINGUTS
Una temporada més, www.fcbarcelona.cat va ser la referència informativa del Club en l’àmbit internacional, amb més de 5.500 notícies publicades. El lloc web oficial del Club es va
consolidar com a eina de comunicació fonamental amb els seus socis i aficionats, amb un
pes destacat de les diferents eines audiovisuals. De fet, la incorporació de vídeos –que van
introduir-se a final de la temporada 2006/07– va ser una aplicació amb una gran acceptació, amb una mitjana d'un milió de descàrregues mensuals. Aquesta temporada es van
incorporar també les galeries de fotos, que van permetre gaudir en bona resolució de tot
el material gràfic vinculat a l'actualitat del Club.
Seguint la mateixa tendència de les últimes temporades, el trànsit del lloc web del Club va mantenir una línia de creixement i es va situar en una mitjana de més de 50 milions de pàgines vistes
al mes, amb més de dos milions d'usuaris únics. Des del maig de 2008, l'empresa Nielsen/NetRatings es va encarregar de l'anàlisi de l'audiència i de la comptabilització detallada de l'ús que
en fan els usuaris, un pas previ imprescindible per adaptar-la a les seves necessitats.
Durant l'exercici 2007/08 també es va fer un esforç addicional per incorporar nous continguts, entre els quals destaquen les estadístiques de tots els jugadors de futbol, la remodelació del lloc de la Fundació i de Barça TV o la creació de la secció dels Serveis Mèdics.
A més, es van crear petits microllocs vinculats a esdeveniments destacats del Club com la
presentació del projecte de Norman Foster per al Camp Nou, el vot de censura, l'acord
amb la UNESCO i l'homenatge a Roberto Dueñas, entre molts d'altres.

138

MEMÒRIA 07-08

COMUNICACIÓ
RÀDIO BARÇA I CDB

R@dio Barça
Centre de Documentació i Estudis
R@DIO BARÇA: ELS PARTITS, EN DIRECTE
Els usuaris de www.fcbarcelona.cat van gaudir aquesta temporada d'un nou servei. Es
tracta de R@dio Barça, que va oferir la locució de tots els partits, oficials i amistosos, del
primer equip de futbol en català, castellà i anglès. L'estrena d'aquest servei es va fer
coincidint amb el partit del Trofeu Joan Gamper entre el FC Barcelona i l'Inter de Milà.
Aquest és el primer servei que ofereix R@dio Barça, un nou mitjà del Club que va començar
amb les retransmissions dels partits però que pròximament podria ampliar els seus serveis
amb nous continguts, com ara les retransmissions d'alguns partits de seccions.
Per donar cabuda al màxim nombre d'usuaris, aquestes retransmissions es van fer en tres idiomes:
català, castellà i anglès. En els casos del català i castellà, es van emetre les locucions que ofereix
Barça TV, a través de les plataformes de Digital Plus, d'ONO i d'Imagenio, amb els comentaris
tècnics de l'exjugador Òscar Garcia, en català, i de l'exentrenador Toño de la Cruz, en castellà.

Pel que fa a l'anglès, van ser retransmissions
específiques que van permetre cobrir un servei que, fins ara, no oferia cap mitjà de comunicació, ja fos a través de la ràdio
convencional o d'Internet. D'aquesta manera,
es va cobrir una demanda molt important dels
aficionats del Barça que hi ha escampats per
tot el món. L'exjugador Steve Archibald va
exercir, de manera puntual, de comentarista
de les locucions en anglès.
En el seu primer any de funcionament,
R@dio Barça va tenir una molt bona acollida,
amb una mitjana de 5.215 usuaris cada partit. Els partits contra el Reial Madrid, a la
Lliga, i contra el Vila-real, a la tornada dels
quarts de final de la Copa, van ser els que
van tenir una punta més alta d'usuaris,
amb 9.880 i 7.613, respectivament.

CENTRE DE DOCUMENTACIÓ I ESTUDIS
Un dels elements més importants de la feina del Centre de Documentació i Estudis al llarg
d’aquesta temporada va ser la finalització de l’inventari de la documentació textual, de manera que per primer cop es disposa d’una eina imprescindible per donar un bon servei als
usuaris. També va continuar a bon ritme l’inventari del fons fotogràfic, que al final d’aquesta
temporada va arribar pràcticament a la meitat de les 250.000 imatges que conformen el
fons d’Horaci Seguí. A més, es va seguir treballant per aconseguir obrir una nova secció
al centre amb documentació audiovisual.

nera habitual la documentació textual i gràfica
del Centre. Un exemple que cal destacar per
la seva singularitat va ser el suport documental
continuat al programa de Barça TV Històries
del Camp Nou, de 42 episodis, que repassa
la història del Club des de la construcció de
l’estadi fins al centenari del Club.

A banda dels inventaris, el Centre va prosseguir la tasca de recuperació documental i va aconseguir diverses donacions, entre les quals destaquen la del fons de l’expresident Francesc MiróSans, cedit pel seus nebots. La temporada va estar marcada per la commemoració dels 50 anys
del Camp Nou, fet que va portar a obrir una línia de col·laboració estable amb l’Arxiu Històric del
Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC), de manera que es va tenir accés a molta documentació sobre el Camp Nou i fins i tot sobre projectes anteriors que eren desconeguts. En aquesta
mateixa línia, el Centre de Documentació va farcir de materials l’exposició El Camp Nou. Cinquanta anys de batec blaugrana (inaugurada al Museu el setembre), i també va ser fonamental
en l’edició del llibre que el FC Barcelona i el COAC van dedicar a la construcció del nostre estadi.
A més d’aquests nous aspectes, la feina diària del Centre va continuar sent la de posar la documentació al servei de socis i estudiosos del fenomen Barça, a més dels diferents departaments del
Club. Cal remarcar la col·laboració amb els mitjans de comunicació del Club, que utilitzen de ma139

FUNDACIÓ

MEMÒRIA 07-08

FUNDACIÓ
PROGRAMES

Fundació
Els programes, en un cop d’ull
Cada vegada són més visibles i nombroses les iniciatives de la Fundació FC Barcelona. Aquestes han estat les principals línies de treball
de la Fundació FC Barcelona durant la temporada 2007/08. Programes que esdevenen testimonis eloqüents del més que un club al món:

PROGRAMES PROPIS
Utilitzant l’esport com a eina educativa i d’inclusió social, la Fundació ha creat diversos
programes que, a casa nostra i a l’estranger, despleguen diferents projectes que fomenten
els valors, l’accés als drets fonamentals i el benestar de la infància.

Solidaritat i cooperació

Esport i ciutadania

Per mitjà d’aquesta branca es consolida la dimensió social
i solidària del FC Barcelona, globalitzant el compromís d’un club
que, a través de diferents iniciatives, es preocupa d’aquelles
persones que més ho necessiten.

La Fundació, com a entitat compromesa, vol contribuir
a fomentar una societat cívica i responsable prenent
l’esport com a eix vertebrador. D’aquesta manera es
volen potenciar programes i iniciatives de caràcter
educatiu, cultural, científic i ciutadà.

XICS

JES

(Xarxa Internacional
de Centres Solidaris)

(Jornades d’Esport Solidari)

Gràcies a aquesta xarxa de centres
repartida per diversos continents
la Fundació ofereix educació,
assistència sanitària, suport
psicosocial i accés a l’esport
i el lleure als infants més
vulnerables, i vetlla també
per l’equitat de gènere.

Les JES aposten per utilitzar
l’esport com a eina educativa
i d’integració entre els nens
i joves a través de la formació
d’educadors i activitats esportives
i de lleure amb els infants.

Països amb XICS:
· Catalunya
(Santa Coloma de Gramenet)
· El Senegal
(Richard Toll, Saint Louis)
· El Marroc (Tànger)
· Mali (Bamako)
· Burkina Faso (Ouagadougou)
· L’Equador (Portoviejo, Manabí)
· El Brasil (Taquaritinga, São Paulo)
· L’Índia (Bathalapalli, Anantapur)
· Mèxic (El Salto i Tonalá, Jalisco)

142

· Catalunya (el Raval, Barcelona)
· Hondures (San Pedro Sula)

Àrea d’educació i esportivitat
· Juga-la!
· Fem equip, fem ciutat

Àrea de cohesió social i assistència
· Tot colors
· Un somni per un regal

Àrea d’arts i lletres
· Premi Internacional de Periodisme
Manuel Vázquez Montalbán
· Lletres al Camp

Àrea d’investigació,
desenvolupament i innovació
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PROGRAMES EN COL·LABORACIÓ AMB LES NACIONS UNIDES
La Fundació FC Barcelona ha volgut escollir companys de viatge en el seu periple a favor de la infància.
Tres agències de les Nacions Unides han unit voluntats amb la Fundació. Com diu el nostre cant, “tots units fem força”.

UNICEF

UNESCO

UNHCR/ACNUR

Aquest conveni té una durada de cinc anys i comporta una contribució econòmica d’1,5 milions
d’euros a l’any per portar a terme projectes integrals, seleccionats conjuntament entre la Fundació
i l’UNICEF en benefici dels nens vulnerables.

Amb aquest acord es vol sensibilitzar pel que fa
al paper de l’educació i l’esport en el desenvolupament i el benestar dels joves. L’acord, de cinc
anys, no implica una aportació econòmica fixa
però sí un compromís per desenvolupar programes d’ambdues entitats.

Durant tres anys s’executaran programes en
camps de refugiats d’arreu del món. L’entesa
preveu el compromís d’ambdues entitats per
aconseguir els recursos necessaris per
implementar, principalment, programes propis de la
Fundació al context dels refugiats i els desplaçats.
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La Masia

L’EQUIP DE TREBALL
L’equip de professionals de la Masia té com a objectiu donar resposta a les necessitats
de tots els residents partint del treball coordinat i en equip. Pedagogs, psicòlegs, metges,
cuiners, etc. uneixen forces per formar una família que suposa l’entorn més immediat
dels esportistes durant la seva estada en aquesta instal·lació.
Estructura de les àrees i l’equip de treball de la temporada 2007/08:

CARLES FOLGUERA
(Director la Masia)
· Pedagog
· Mestre Educació Física
· Exjugador hoquei patins
FC Barcelona

RUBÉN BONASTRE

· Llicenciat Geografia
· Entrenador nacional
hoquei patins

· Llicenciat Biologia
· Professor de secundària
i batxillerat

COORDINACIÓ
PEDAGÒGICA

COORDINACIÓ ENTORN
FAMILIAR-ESPORTIU

· Contacte amb els
centres educatius

Comunicació amb:
· Les famílies

· Coordinació dels
professors de reforç
escolar
· Activitats de lleure,
culturals i formatives
amb els educadors de
caps de setmana

· La secretaria tècnica
del futbol base
· La secretaria tècnica
de seccions professionals

· Xerrades formatives
d’orientació vocacional
· Activitats culturals
diverses
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RICARD MUÑOZ

PROMOCIÓ EXTERNA
· Coordinació amb
la Fundació FCB
· Xerrades formatives
en altres centres i institucions
· Participació en taules
rodones i debats

SUPORT MÈDIC
I PSICOLÒGIC
· Coordinació amb
els Serveis Mèdics
(nutricionistes,
psicòlegs, metges,
fisioterapeutes, etc.)
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RESIDENTS DE LA MASIA
FUTBOL
Aleví A
Lionel Enguene Onana
Wilfrid Kaptoum
Infantil B
Alain Richard Ebwelle
Infantil A
Carlos Julio Martínez
Hendrio Araujo
Miguel Ángel Ruiz Miki
Olivier Moussima
Vivaldi Bakoyock
Cadet B
Yannick Adamou
Simon Emmanuel Ateba
Bacary Mendes
David Juncá
Armand Ella
Ernesto Cornejo
Michael Tomas
Pablo Moreno
Pau Farrés
Roger Canadell
Cadet A
Carlos Castarnado
Cristian Ibáñez
Javier Espinosa
Gael Junior Etock
Gerard Gabaldón
Gustavo dos Santos

BÀSQUET
Ivan Balliu
Manuel Reina
Pablo Navas
Josep Palau
Carlos Parrilla Parri
Alfonso de la Morena Sito
Juvenil B
Miguel Ángel Martínez Angi
Diego Gómez
José Luis Gómez
Fernando Arriero Kuki
Manuel Trigueros
Oriol Romeu
José Carlos Terrón
Juvenil A
Andreu Fontàs
David Álvarez
David González
Joan Pons
Juan García
Mauri Alcalde
Jorge Yepes
Barça B
Oier Olazábal

Infantil A
Oriol Paulí
Josep Pérez
Cadet B
Nicolás d’Arrigo
Justo Pelayo
Diego Pérez
Cadet A
Ángel Aparicio
Júnior
Michel Acosta
Michel Diouf
Alejandro Hernández
Papa Abdoulaye Mbaye
Konstantine Tomaradze
Jorge Cano

HOQUEI PATINS
Júnior
Lluís Ferrer

Procedència
Catalunya
Andalusia
País Valencià
Aragó
Múrcia
Castella i Lleó
Cantàbria
Astúries
La Rioja
Extremadura
País Basc
Castella - La Manxa
El Camerun
El Brasil
El Senegal
Geòrgia
República Dominicana
L’ Argentina
TOTAL

Futbol
10
9
2
1

Bàsquet
1
1
2
1
1
1

Hoquei
1

1
1
2
1
5
9
2
1
1
45

2
1
1
1
12

1
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Resum de l’Activitat 2007/08 i Objectius 2008/09
El model econòmic del Club ha demostrat ésser sòlid i sostenible, capaç de respondre a circumstàncies esportives favorables i
desfavorables.
- En aquest exercici, les despeses han estat controlades per donar un benefici d’explotació de 16,1 milions de euros i un benefici total
de 10,1 milions de euros.
Els ingressos del FC Barcelona creixen de forma significativa per cinquè any consecutiu i han assolit els 308,8 milions d’euros.
- 18,7 milions d’euros més que la temporada passada i 185,4 milions d’euros més que fa cinc anys.
Les despeses extraordinàries inclouen 2,7 milions d’euros (0,7% dels ingressos d’explotació) que el Club aporta a la Fundació per complir
amb els compromisos d’aportacions a la UNICEF.
El patrimoni immobiliari del Club s’ha enfortit, tot invertint 26,2 milions d’euros (a Viladecans, a la ciutat esportiva de Sant Joan Despí,
al Camp Nou i altres).
El Club ha millorat els seu fons propis positius (de 2,7 milions d’euros de la temporada anterior a 12,8 milions de euros).
El Club ha reduït el seu deute bancari en 26,1 milions d’euros (de 39,8 a 13,7 milions d’euros) i ha millorat totes les ràtios d’endeutament.
El Club consolida un model econòmic sòlid i sostenible
El Club presenta un pressupost d’ingressos de 380 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 (25 milions d’euros) i continuar amb el model d’autofinançament del
creixement, ja consolidat.
Durant la temporada 2008/09 el Club retornarà 13 milions d’euros del seu deute bancari sindicat, cosa que significarà la cancel·lació
total de tot el tram de crèdit.
El Club continuarà aportant el 0,7% dels seus ingressos a la Fundació.
El Club invertirà 12 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 i invertirà 8 milions d’euros en la construcció de la nova Masia.

El model de gestió implantat durant els últims cinc anys i els contractes signats garanteixen la viabilitat econòmica i la
competitivitat esportiva del Club.
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Els resultats
El FC Barcelona continua amb el creixement dels seus ingressos, que han passat de 290,1 milions d’euros a la temporada 2006/07 a
un volum d’ingressos de 308,8 milions d’euros aquesta temporada i presenten un creixement del 6,4% respecte a la temporada anterior.
Els ingressos d’explotació han crescut un 150% en els cinc anys de mandat de l’actual Junta Directiva.
L'increment en ingressos en aquesta temporada ha estat liderat per la millora d’explotació de les instal·lacions, mes ingrés de
taquillatge, majors ingressos en PPV (“pagament per veure”). Els majors ingressos per patrocini del club i la UEFA han compensat els
menors ingressos per gires i amistosos.

Ingressos d’explotació

+18,7

€ Milions

308,8

+31,0
290,1

+51,2

259,1

16,1

1,0

2,0

14,1

+38,7
+45,8
1,8
Els socis

123,4
10,9

L’estadi

37,3

Media
Màrqueting
Altres

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

169,2
12,7

207,9
13,4

80,3

7,3

12,5

106,7

9,5

74,8

61,7
11,2
13,1

13,2
13,9

9,0
(2,3)

87,6
5,5

13,1

0,7

50,5

24,8

0,7

17,1

116,2

94,2

81,1

67,2
18,8
34,3
4,5
03/04

13,3
(0,4)

47,6

19,9
4,4

67,5

4,1

8,5

04/05

05/06

0,1
85,9

85,8
(7,3)

1,2
06/07

0,7

1,9
07/08

El control sobre les despeses d’explotació ha permès mantenir un nivell raonable de despeses durant la temporada. Els costos
d’explotació han presentat una variació de 22 milions d’euros i han passat de 270,6 milions d’euros la temporada 2006/07 a uns
costos d’explotació de 292,6 milions d’euros al tancament de la temporada 2007/08.
L’increment més significatiu s’ha produït en el capítol salarial i en amortització de jugadors del primer equip de futbol incorporats
aquesta temporada. Amb relació a les despeses generals, l’increment respecte a la temporada 2006/07 es deu principalment a les
despeses associades a la gestió del canal del Club, el manteniment de instal·lacions i la publicitat.
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Despeses d’explotació

+22

€ Milions

292,6

+28,3
270,6

+52,8
-32,2

162,6

+27,0

195,7

189,5
144,1

162,5

Salaris
esportius

242,3

109,3

95,6
85,2

Salaris no
esportius

12,9

19,7
14,6

19,1

35,8

28,1

38,3

45,3

14,7

Amortitzacions
de jugadors

40,3

Despeses
d’explotació
Altres amortitzacions

29,1

148,3

21,3

40,4

45,4

54,1

56

28,5
29,3

4,1

4,8

5,2

5,7

8,1

7,3

02/03

03/04

04/05

05/06

06/07

07/08

Resum de resultats
€ Milions
INGRESSOS D’EXPLOTACIÓ

308,8

DESPESES D’EXPLOTACIÓ

292,6

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

+ 68,8

RESULTAT D’EXPLOTACIÓ

+ 16,1

INGRESSOS / DESPESES FINANCERES

- 8,0

RESULTAT ORDINARI
INGRESSOS / DESPESES EXTRAORDINÀRIES

+ 8,2
+ 0,4

RESULTAT ABANS D’IMPOSTOS
IMPOSTOS

RESULTAT NET

+ 8,6
+ 1,5
+ 10,1

L’EBITDA és l’indicador dels recursos generats per l’activitat del Club.

Les despeses financeres netes durant la temporada 2007/08 han augmentat com a conseqüència de l’encariment del preu del diner i han
passat de 6,2 milions d’euros la temporada 2006/07 a 7,9 milions d'euros la temporada 2007/08.
El resultat extraordinari net d’aquesta temporada és de 0,4 milions d’euros de beneficis per comparació als 4,4 milions d’euros de pèrdues extraordinàries de la temporada 2006/07. L’origen del resultat positiu d’aquesta temporada es deu principalment als elevats beneficis associats al traspàs de jugadors. Tanmateix, les despeses extraordinàries han estat elevades a causa, principalment, de
provisions per potencials riscos per litigis judicials en l’àmbit audiovisual. Les despeses extraordinàries d’aquesta temporada inclouen,
a més, 2,7 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 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
455,8

€ Milions

Dades a 30 de juny

455,8

12,7
Actiu
circulant

Deutors a
llarg Líquids

153,2

2,7
217,9

Passiu
circulant

91,3

Bestretes
i ingressos
a distribuir

Imm. financer
i despeses
a distribuir

59,1

Plantilla
de jugadors

100,8

90
Immobilitzat
material

(4,1)

2,8

(37,1)

Provisions
riscos i despeses

139,9

(75,3)
43,8
12,8

Actiu

Exigible
llarg
Fons propis

2003

(73,8)

2004

2005

2006

2007

2008

Passiu

El Club ha retornat 26,2 milions d’euros del seu crèdit sindicat (de 39,6 a 13,6 milions d’euros) i ha millorat totes les ràtios d’endeutament.
L’endeutament total és de 190 milions d’euros.
El deute net ha passat de 218 a 190 milions d’euros.
El patrimoni immobiliari del Club s’ha enfortit, tot invertint 26,2 milions d’euros (a Viladecans, a la ciutat esportiva de Sant Joan Despí,
al Camp Nou i altres).
Els fons propis són positius.

Càlcul del deute net

Circulant (Passiu – Actiu)
Deute a llarg termini
Deute bancari
Ingressos a distribuir

Evolució de deute bancari
2008
51
34
14
91
190

2007
62
68
26
62
218

92,5

92,1
68,5
39,7
13,7

2004

2005

2006

2007

2008
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Les propostes per a la temporada vinent
Un creixement dels ingressos per arribar fins als 380 milions d’euros. El creixement es derivarà principalment de l’explotació directa de
les botigues pròpies i marxandatge i dels nous contractes de televisió i patrocini de l’equipament esportiu.
Les despeses no superaran els 355 milions d’euros, i generaran un benefici d’explotació de 25 milions d’euros i un benefici abans
d’impostos de 15 milions d’euros.
Durant la temporada 2008/09 el Club retornarà 13 milions d’euros del seu deute sindicat, que significarà la cancel·lació de tot el tram de crèdit.
El Club invertirà 12 milions d’euros en millores i manteniment de l’estadi i la resta d'instal·lacions esportives i invertirà 8 milions d’euros
en la construcció de la nova Masia.

Pressupost ingressos

Pressupost despeses

€ Milions

€ Milions
+71,2

+62,4

380,0

+22

17,8

+18,7
+40,9
+51,2
+38,7
+45,8
123,4
10,9

Els socis

169,2
12,7

290,1

106,7

116,2

109,3

177,3
162,6

189,5

148,3
144,1

25,6

95,6
85,2

81,1
132

34,3
4,5

03/04

85,8

85,9

47,6
4,1

8,5

1,2

1,9

3,5

04/05

05/06

06/07

07/08

08/09

Salaris no
esportius
Amortitzacions
de jugadors
Despeses
d’explotació
Altres
amortitzacions

Resum del pressupost
€ Milions
INGRESSOS D’EXPLOTACIÓ

380

DESPESES D’EXPLOTACIÓ

355

RESULTAT D’EXPLOTACIÓ
RESULTATS FINANCERS

RESULTAT NET ABANS D’IMPOSTOS
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242,3

19,7

21,3

57,2

94,2

67,5

02/03

-33,2 +27,0
162,5

Salaris
esportius

61,7

42,6

Màrqueting 25,3
Altres
7,3

195,7
134

67,2
Medis

+52,8

87,6

74,8

292,6

270,6

93,7

17,1

16,1
80,3

207,9
13,4

50,5

37,3

L’estadi

259,1
14,1

+28,3
308,8

355,0

+ 25
- 10
+ 15

12,9
14,7
40,3

14,6

19,1

35,8

28,1

40,4

45,4

54,1

56

85,7

28,5

29,1
4,1

29,3
4,8

38,3
5,2

02/03

03/04

04/05

45,3
5,7

8,1

7,3

9

05/06

06/07

07/08

08/09
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Evolució comparativa dels resultats d’explotació en els últims 9 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
Ingressos d’explotació

00/01

01/02

Resultats d’explotació

02/03

03/04

04/05

05/06

06/07

07/08

08/09
(Ppost.)
380

308

290
259
208
169
139

123

110

18

7

(38)

19

17

25

16

(45)
(72)

Evolució de la massa salarial esportiva
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 2007/08 aquest indicador va ser del 54%.
L’economia del Club permet pagar una plantilla de futbol de primer nivell mundial.

Evolució de la massa salarial esportiva
Ingressos totals del Club

Cost dels salaris + seccions

Massa salarial esportiva (futbol + seccions) sobre els ingresos

350

100%

380,0
300

88%

308,0

Indicador

290,0

250

70% màxim de

seguiment (1)

259,1
200

50%
150

169,2

100

123,4

50

109,3
85,3

207,9

56%
51%

Indicador
55%
òptim (1)

54%
46,7%

46%

144,1

148,3

2005/06

2006/07

162,6

177,3

2007/08

2008/09E

95,6

0

0%
2002/03

2003/04

2004/05

(1) Indicadors de Deloitte d’eficiencia en la gestió dels costos d’esportistes
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Pressupost temporada 2008/09
(Milers d’Euros)

TOTAL
2008/09

FUTBOL
1r EQUIP

FUTBOL
BASE

INGRESSOS
Competicions
Abonats i Socis
Retransmissions
Altres ingressos

172.908
50.886
132.785
23.421

122.979
32.280
125.900
3.525

824
2
0
552

3.683
807
1.500
333

Total ingressos d’explotació

380.000

284.685

1.377

6.323

DESPESES
Aprovisionaments
Personal
Amortització d’Immobilitzat
Altres Despeses

18.298
183.482
66.211
87.009

994
124.163
55.938
38.056

888
6.186
385
7.654

372
18.804
1.211
6.409

Total despeses d’explotació

355.000

219.151

15.114

26.796

25.000

65.534

(13.736)

(20.473)

Resultat de l’explotació
Ingressos i despeses financeres i extraordinaris nets
Resultat de l’exercici abans impostos
Impost societats
Total resultat de l’exercici després impostos

(10.000)

(4.790)

0

0

15.000

60.744

(13.736)

(20.473)

4.375

0

0

0

10.625

60.744

(13.736)

(20.473)

Notes:
Futbol base inclou Barça B més les categories inferiors + Futbol Femení + Futbol Base Internacional
Basquet, Handbol, Hoquei patins i Futbol Sala inclouen Primer Equip i Base
Altres seccions són Atletisme + Beisbol + Hoquei Gel + Hoquei Herba + Patinatge + Rugbi + Voleibol + Bàsquet cadira de rodes
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HANDBOL

HOQUEI
PATINS

FUTBOL
SALA

ALTRES
SECCIONS ESPORTIVES

EXPLOT. I NO
ESPORTIUS

765
3
234
35

423
1
0
0

580
1
0
0

837
0
0
322

42.819
17.791
5.151
18.654

1.037

424

581

1.158

84.415

256
5.229
241
1.752

165
1.888
5
648

246
3.498
281
838

800
1.680
0
1.149

14.578
22.034
8.150
30.503

7.478

2.706

4.862

3.629

75.265

(6.441)

(2.282)

(4.282)

(2.470)

9.150

0

0

0

0

(5.210)

(6.441)

(2.282)

(4.282)

(2.470)

3.941

0

0

0

0

4.375

(6.441)

(2.282)

(4.282)

(2.470)

(434)
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Futbol Club Barcelona
COMPTES ANUALS DE L’EXERCICI ACABAT
EL 30 DE JUNY DE 2008 I INFORME DE GESTIÓ
Balanços de situació al 30 de juny de 2008 i 2007
(Milers d'Euros)

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

30/06/08

30/06/07

100.773
2.810
139.874
41.139
284.596

122.873
1.905
121.141
31.843
277.762

PASSIU

30/06/08

30/06/07

2.708
10.069
12.777

(4.113)
6.821
2.708

5.210
77.196

5.793
48.050

8.912

8.213

91.318

62.056

PROVISIONS PER A RISCOS
I DESPESES (Nota 13)

89.949

74.310

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

—
43.807
43.807

13.766
56.569
70.335

14.116
65.164
138.119
524
217.923
455.774

26.144
48.190
112.322
1.271
187.927
397.336

FONS PROPIS (Nota 11):

Fons social
Benefici de l’exercici
Total fons propis
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

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

17.944

19.489

CREDITORS A CURT TERMINI:
164
143.011
5.295
4.617
147
153.234
455.774

164
96.804
—
2.691
426
100.085
397.336

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

Les Notes 1 a 28 descrites en la Memòria formen part integrant del balanç de situació al 30 de juny de 2008.
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Comptes de pèrdues i guanys corresponents
als exercicis anuals acabats el 30 de juny de 2008 i 2007
(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

EXERCICI

EXERCICI

2007/08

2006/07

2.139
2.039
168.356

2.601
1.841
154.389

45.441

40.361

319
6.967

1.132
6.965

415
66.954
292.630
16.155
8.250
320
8.570

765
62.584
270.638
19.465
6.604
212
6.816

8.158
24.582
445
8.603
(1.466)
10.069

13.257
12.913
—
8.775
1.954
6.821

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

Ingressos financers
Diferències positives de canvi
Resultats financers negatius

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

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

Les Notes 1 a 28 descrites en la Memòria formen part integrant del compte de pèrdues i guanys al 30 de juny de 2008.
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EXERCICI

2007/08

2006/07

288.289
20.496
308.785

273.191
16.912
290.103

463
110
573
7.997

491
117
608
6.208

25.027

8.431

—
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Memòria de
l’exercici acabat el
30 de juny de 2008

1. Activitat del Club
El Futbol Club Barcelona és una associació privada de persones físiques, sense ànim de lucre, amb personalitat jurídica pròpia i
capacitat d’obrar, constituïda el 29 de novembre del 1899.
Els objectius del Club són, entre d’altres, fomentar el futbol principalment i l’esport en general, concórrer a les competicions i promoure manifestacions fisicoesportives dirigides als seus socis i, si s’escau, al públic en general.
Amb data 12 de juny de 2008 es va aprovar un procés de moció de censura contra l’actual Junta Directiva que es realitzarà el 6
de juliol de 2008. Tal com estableixen els estatuts del Club en el seu article 30.4, en cas hipotètic que prosperi la moció de censura s’hauria de nomenar una comissió gestora que hauria de convocar, en un període màxim de tres mesos que s’ha de comptar des del 6 de juliol del 2008, eleccions anticipades per escollir una nova Junta Directiva.
No obstant l’anteriorment esmentat, tal com es descriu en les notes 2 i 4 següents, la Junta Directiva ha formulat aquests comptes
anuals aplicant criteris de continuïtat a la gestió i havent-se recollit en aquests comptes les estimacions que, amb relació al desenllaç de les situacions en curs a la data de formulació, aquesta Junta Directiva ha considerat més probable, en funció de la informació disponible a la data de formulació. Per aquesta raó els comptes anuals han de ser interpretats considerant que el desenllaç
d’alguna d’aquestes situacions es pot veure afectat com a conseqüència de les decisions que, en el seu cas, podria adoptar una
Junta Directiva diferent de l’actual.

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 2007/08 seran sotmesos a l’aprovació de l’Assemblea General. Els comptes
anuals de l’exercici 2006/07 foren aprovats el 29 de agost de 2007.

b) Entitat en funcionament
El balanç de situació a 30 de juny de 2008 adjunt mostra un fons de maniobra negatiu per import de 64.689 milers d’euros, i
s’ha millorat amb relació a l’any anterior en un import de 23.153 milers d’euros.
L’actual Junta Directiva va presentar, davant les entitats financeres amb què va signar en exercicis anteriors 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
2008 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.
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Tal 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 l’exercici 2005/06 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. Aquest nou contracte, juntament amb la renegociació d’altres contractes de patrocini
i esponsorització i la recuperació de l’explotació de la Botiga, suposarà per al Club uns ingressos addicionals durant l’exercici
2008/09 per un import aproximat de 60 milions d’euros en comparació amb l’obtinguda durant l’exercici present.
Amb data 2 de juliol de 2008 la Junta Directiva ha aprovat el pressupost per a l’exercici finalitzat el 30 de juny de 2009. Les principals magnituds són les que es mostren a continuació:

Milions d’euros
Ingressos d’explotació

380

Despeses d’explotació

(355)

Benefici d’explotació
Resultats financers i altres

25
(10)

Resultat de l’exercici

15

Dotació d’amortització

67

Recursos procedents de les operacions

82

Cobraments estimats

476

Pagaments estimats

(483)

Utilització de tresoreria en l’any 2008/09 (*)

(7)

1. (*) No preveu la utilització de recursos procedents de finançament bancari
addicionals al formalitzat a la data vigent.

Segons s’indica a la Nota 15, a data 30 de juny de 2008, resta pendent de disposar un import de 35.000 milers d’euros corresponent a pòlisses de crèdit signades amb diverses entitats financeres que tenen venciment durant el segon semestre del 2008
i que el Club estima que es renovaran en la seva totalitat.
En aquest exercici, l’actual Junta Directiva ha preparat un nou pla de negoci que preveu la generació de recursos suficients per
part del Club per, conjuntament amb una pòlissa de crèdit d’un límit de 35 milions d’euros, atendre tots els compromisos previstos a la data actual. En conseqüència, la Junta Directiva ha aplicat el principi d’empresa en funcionament per a l’elaboració
i la formulació dels comptes anuals de l’exercici 2007/08.

3. Distribució del Resultat
La proposta de distribució del benefici de l’exercici 2007/08 que es presentarà a l’aprovació de l’Assemblea General preveu distribuir la totalitat del benefici de l’exercici a incrementar el Fons Social.
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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 suposen una
millora en aquests (perllongament de la durada del contracte, increment de la clàusula de rescissió, etc.) i s’amortitzen d’acord
amb la durada del nou contracte. Els pagaments variables en funció del compliment de determinats fets esportius per part del
jugador o pel Club es registren en el moment que es té la certesa de la seva consecució, atès que implica el seu pagament futur.
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.
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.
No s’activa cap cost de formació dels jugadors del futbol base i d’altres seccions.
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 conceptes següents:
- Els altres costos immaterials corresponen a l’activació dels costos necessaris per al llançament de projectes puntuals i específics, es registren pel seu cost d’adquisició, i s’amortitzen linealment en un període màxim d’entre tres i quatre anys.
- La propietat industrial correspon principalment a marques, noms i dissenys comercials i es reflecteix al seu cost d’adquisició, i s’amortitza linealment en un període de deu anys.
- Les aplicacions informàtiques adquirides figuren pels costos incorreguts i s’amortitzen linealment durant un 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 per distribuir entre
diversos exercicis i s’imputa als resultats de cada exercici d’acord amb 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.
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c) Immobilitzacions materials
El Club té registrat el seu immobilitzat material al cost d’adquisició, actualitzat fins al 1996 d’acord amb el permès 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 peritatges 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 cost més gran dels béns corresponents.
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 per 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.
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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.
Els crèdits impositius per la reducció de l’impost per pagar en el futur com a conseqüència de pèrdues fiscals i les deduccions
pendents d’aplicar en exercicis futurs es presenten en el compte “Crèdit per pèrdues a compensar” dels 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, i es valora al tancament
de l’exercici d’acord amb el tipus de canvi vigent o el tipus de canvi assegurat.
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. Es consideren a curt termini
aquells imports amb venciment anterior als dotze mesos i, com deutes a llarg termini, aquells altres amb venciment posterior al
termini esmentat. Els ingressos i despeses per distribuir en diversos exercicis inclouen tots els imports que tenen venciment tant
a curt com a llarg termini, atès que en cap cas es produirà un moviment de tresoreria al seu venciment (veure Nota 4k)).

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.
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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
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 subvencions esmentades. Les subvencions d’explotació s’abonen a resultat en el moment del seu meritament.

k) Altres ingressos a distribuir en diversos exercicis
Els imports rebuts pendents de reconeixement com a ingressos al compte de pèrdues i guanys, amb 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 2007/08 han estat de 589 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)).

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 basantse en la millor estimació possible en funció de la informació de què es disposi.
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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 l’utilitzat amb els resultats produïts per l’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 2008 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 30/06/07

Altes

Baixes

Saldos
al 30/06/08

198.099
6.436
1.191
296
206.022

43.060
273
200
640
44.173

(59.305)
(59.305)

181.854
6.709
1.391
936
190.890

(79.308)
(2.980)
(803)
(58)
(83.149)

(43.476)
(1.562)
(139)
(264)
(45.441)

38.473
38.473

(84.311)
(4.542)
(942)
(322)
(90.117)

122.873

(1.268)

(20.832)

100.773
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Els drets d’adquisició de jugadors integrants de la plantilla professional a 30 de juny de 2008 es consideraran com a despeses en les
pròximes temporades segons l’estimació següent:
Temporada:
(milers d’euros)
2008-2009
2009-2010
2010-2011
2011-2012 i següents

Import
36.641
35.434
22.491
5.505
100.071

La diferència respecte al valor net comptable a 30 de juny del 2008 correspon, bàsicament, a una opció mantinguda pel Club
sobre el dret d’un jugador.
A 30 de juny de 2008 l’import màxim a pagar per retribucions variables en funció, bàsicament, del rendiment esportiu del Club ascendeix a un import de 10 milions d’euros.
A 30 de juny de 2008 la Junta Directiva estima que en cas d’una venda potencial de drets federatius de qualsevol jugador de la
primera plantilla de futbol i considerant també els imports registrats en l’epígraf “Despeses a distribuir en diversos exercicis”, no
es produiria un pèrdua d’import significatiu.
Amb posterioritat al tancament de l’exercici el Club ha formalitzat un contracte per l’adquisició dels drets federatius de Daniel Alves
per import de 30,5 milions d’euros. Addicionalment a 30 de juny de 2008 es troba formalitzat un contracte de relació laboral amb
Seydou Keita i s’està a l’espera de formalitzar la compra dels seus drets federatius.
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 2008
Durada mitjana dels contractes
Anys de contractes transcorreguts (mitjana)

23
4
2,3

A 30 de juny de 2008 existeixen actius totalment amortitzats per import de 18.011 milers d’euros.
6. Altres immobilitzacions immaterials
Els saldos i moviment durant l’exercici anual finalitzat a 30 de juny de 2008 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
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Saldos
al 30/06/07

Altes

Baixes

Traspassos

Saldos
al 30/06/08

2.487
449

—
—

(2.487)
(149)

—
—

—
300

1.000
1.771
712

—
157
1.525

—
—
—

(1.000)
—
—

—
1.928
2.237

6.419

1.682

(2.636)

(1.000)

4.465

(2.487)
(409)

—
(40)

2.487
149

—
—

—
(300)

(442)
(1.176)

(100)
(179)

—
—

542
—

—
(1.355)

(4.514)

(319)

2.636

542

(1.655)

1.905

1.363

—

(458)

2.810
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Les baixes de l'epígraf “Altres costos immaterials” corresponen a la baixa de costos activats en exercicis anteriors per al desenvolupament de diversos projectes que han acabat d’amortitzar-se durant l’exercici present.
Els traspassos a l’immobilitzat material de l’epígraf “Drets sobre béns en règim d'arrendament financer” inclouen, principalment,
l’exercici de l'opció de compra de contractes d'arrendament financer subscrits pel Club en exercicis anteriors i que corresponen
a altres instal·lacions (rètols publicitaris).
A 30 de juny de 2008 existeixen elements totalment amortitzats per import de 300 milers d’euros.

7. Immobilitzacions materials
Els moviments produïts durant l’exercici finalitzat a 30 de juny de 2008 en els diferents capítols de les immobilitzacions materials
es mostren a continuació:

(milers d’euros)

Saldos
al 30/06/07

Altes

Baixes

Traspassos

Saldos
al 30/06/08

Cost:
Estadis i pavellons
Altres terrenys i construccions
Instal·lacions tècniques i maquinària

130.980
27.042

3.773
18.706

(7)
—

3
—

134.749
45.748

Altres instal·lacions, mobiliari i material
Altre immobilitzat
Immobilitzat en curs

9.474
2.581
4.199
892
175.168

700
146
587
1.336
25.248

—
—
—
—
(7)

1.000
—
—
(3)
1.000

11.174
2.727
4.786
2.225
201.409

Amortització:
Estadis i pavellons
Altres terrenys i construccions
Instal·lacions tècniques i maquinària

(36.576)
(6.543)

(5.211)
(633)

1
—

—
—

(41.786)
(7.176)

Altres instal·lacions, mobiliari i material
Altre immobilitzat

(7.150)
(1.703)
(2.055)
(54.027)

(693)
(191)
(239)
(6.967)

—
—
—
1

(542)
—
—
(542)

(8.385)
(1.894)
(2.294)
(61.535)

Valor net comptable

121.141

18.281

(6)

458

139.874

Dins el projecte d’adaptació dels recintes i instal·lacions esportives a les mides de seguretat establertes en el Reglament de Prevenció
de la Violència, el Club, en temporades anteriors, va obtenir de la “Liga Nacional de Fútbol Profesional” el lliurament a títol gratuït
d’elements d’immobilitzat material per import de 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)).
A 30 de juny de 2008, existeix immobilitzat material per import de 15.348 milers d’euros, totalment amortitzat i que encara està en ús.
El Club té contractades pòlisses d’assegurances per tal de cobrir els principals riscos que puguin afectar els 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 de l’estadi i de la llotja del Palau Blaugrana.

b) Altres terrenys i construccions
Les addicions de l’exercici corresponen, bàsicament, a l'adquisició d'uns terrenys al terme municipal de Viladecans, que la Junta
Directiva utilitzarà per a ús propi del Club, amb una superfície de 278.544 metres quadrats per un import de 18.467 milers d'euros, dels quals a 30 de juny de 2008 es troben pendents de pagament 9.234 milers d’euros registrats en l’epígraf “Altres deutes
no comercials” del passiu a curt termini del balanç de situació adjunt (vegeu Nota 17).

c) 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 què 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 quals a 30 de juny de 2008 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” (vegeu 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 es troba en fase d’elaboració el projecte de reparcel·lació i en tràmits de constitució de la junta de compensació, ja que en data 13 de desembre de 2007 va ser aprovat definitivament el Pla de Millora Urbana (PEMU) per part de la Generalitat
de Catalunya. A 30 de juny de 2008 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 2008 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 que s’han de compensar
i deduccions pendents d’aplicar (Nota 18)
Provisió per a depreciació d’inversions
financeres permanents
Valor net comptable
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Saldos
al 30/06/07

Altes

Baixes

Traspassos

Saldos
al 30/06/08

92
312
2.141
7.071

42
8
9.405
2.108

(35)
—
—
—

—
—
(2.141)
—

99
320
9.405
9.179

22.258

3.703

—

(3.794)

22.167

31.874

15.266

(35)

(5.935)

41.170

(31)

—

—

—

(31)

31.843

15.266

(35)

(5.935)

41.139
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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 poder participar en 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 que s’han de compensar” corresponen a l’activació de crèdits fiscals i deduccions pendents d’aplicar generades en exercicis anteriors (vegeu Nota 18).
Les altes del compte “Crèdits a entitats esportives” corresponen, bàsicament, a comptes per cobrar a llarg termini per la venda
del drets federatius de Giovani Dos Santos i Gianluca Zambrotta al Tottenham Hotspur, plc. i a l’A.C. Milan, S.P.A. per un import
de 4.905 i 4.500 milers d’euros.
Els traspassos del compte “Crèdits a entitats esportives” corresponen, bàsicament, a comptes per cobrar a curt termini pels drets
federatius de Riquelme i Sergio Garcia al Villareal C.F. S.A.D. i Reial Saragossa, S.A.D. per un import de 1.750 i 391 milers d’euros, instrumentats en pagarés (vegeu Nota 10).
Addicionalment, el compte “Altres crèdits” inclou el compte per cobrar a llarg termini per la venda de terreny de Can Rigalt (vegeu
Nota 7 b)) i en l’exercici present s’ha registrat un import de 2.108 milers d’euros que correspon a un compte per cobrar amb un
jugador de la secció de bàsquet amb venciment 1 de gener de 2014 i que no merita interessos.
El venciment d’aquests comptes per cobrar a llarg termini per les temporades vinents és el següent:

Temporada:
(milers d’euros)
2009/2010
2010/2011
2011/2012 i següents

Import
13.273
1.635
3.676
18.584

9. Despeses a distribuir en diversos exercicis
A 30 de juny de 2008, 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, 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 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)
2008/2009
2009/2010
2010/2011
2011/2012 i següents

Import
7.391
6.021
3.037
1.495
17.944
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10. Deutors
El resum d’aquest capítol a 30 de juny de 2008 i 2007 és el següent:
Temporada
(milers d’euros)
Entitats esportives, deutors
Contractes d’exclusiva
Comptes a cobrar per retransmissions
televisives i programes esportius
Altres
Administracions públiques (vegeu Nota 18)
Provisions per a insolvències

30/06/08

30/06/07

22.594
26.201

5.473
11.480

83.394
7.582
4.529
(1.289)
143.011

60.046
18.135
3.578
(1.908)
96.804

A 30 de juny de 2008, la composició del capítol “Entitats esportives, deutors” és la següent:

(milers d’euros)

Import

Comptes per cobrar a la “Liga Nacional de Fútbol Profesional”
Comptes per cobrar a la UEFA (Eurocopa)
Comptes per cobrar a federacions i associacions
Comptes per cobrar d’entitats esportives pel traspàs o cessió de jugadors i d’altres:
- Chelsea FC (Anderson Luis da Souza “Deco”)
- Sevilla FC (Fernando Navarro)
- Villareal C.F. S.A.D. (Juan Román Riquelme)
- Real Zaragoza S.A.D. (Sergio García)
- Real Betis Balompié (Damià Abella)
- AC Milan S.P.A. (Gianluca Zambrotta)
- Tottenham Hotspur P.L.C. (Giovani Dos Santos)
- Altres

957
750
621
10.000
1.750
1.757
393
125
4.500
1.500
241
22.594

11. Fons propis
El moviment produït durant l’exercici finalitzat a 30 de juny de 2008 és el següent:

(milers d’euros)
Saldos al 30 de juny de 2007
Distribució del benefici de
l’exercici 2006/07
Benefici de l’exercici 2007/08
Saldos al 30 de juny de 2008
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Fons social

Resultat
de l’exercici

Total

(4.113)

6.821

2.708

6.821
—
2.708

(6.821)
10.069
10.069

—
10.069
12.777
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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, la Llei esmentada 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 el 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’aval esmentat, atès que els resultats econòmics positius acumulats durant la seva gestió per valor de 88 milions d’euros superen l’import mínim exigit equivalent al 15% del pressupost de les despeses de l’exercici 2008/09.

12. Ingressos a distribuir en diversos exercicis
Aquests epígrafs dels balanços de situació a 30 de juny de 2008 i 2007 presenten la composició següent:
30/06/08

30/06/07

Imputació a ingressos
Temporada
2008/09
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 per distribuir:
Quotes de socis i aficionats
Interessos diferits
Total

Temporades
posteriors a
2008/09

Imputació a ingressos
Total

Temporada
2007/08

Temporades
posteriors a
2007/08

Total

562
20
582

3.678
950
4.628

4.240
970
5.210

562
20
582

4.241
970
5.211

4.803
990
5.793

—
4.000
—
57.021
61.021

—
16.000
—
175
16.175

—
20.000
—
57.196
77.196

6.972
—
5.719
15.009
27.700

—
20.000
—
350
20.350

6.972
20.000
5.719
15.359
48.050

8.507
203
8.710
70.313

—
202
202
21.005

8.507
405
8.912
91.318

8.062
105
8.167
36.449

—
46
46
25.607

8.062
151
8.213
62.056
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La imputació com a ingrés dels imports amb venciment a llarg termini a 30 de juny de 2008, sense considerar l’import corresponent a la prima de contracte televisiu, s’efectuarà les temporades vinents segons l’estimació següent:
Temporada:
(milers d’euros)
2009/2010
2010/2011
2011/2012 i següents

Import
892
649
3.465
5.006

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 béns esmentats.
El detall de les subvencions de capital és el següent:
El(milers
detalld’euros)
de les subvencions de capital és el següent:
Import
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 2007/08 (Nota 20 e))
Saldo a 30 de juny de 2008

301
826
11.081
346
598
11
13.163
(7.370)
(582)
5.211

b) Cessió de drets i ingressos futurs
En aquest epígraf s’inclou bàsicament:
- Import rebut de 20.000 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 a què fa
referència i que té un termini de cinc anys.
- Import de 15.000 milers d’euros facturat durant l’exercici present, que correspon a la temporada 2008/09 en virtut del contracte
de patrocini exclusiu i subministrament de material esportiu que entrarà en vigor a partir de l’1 de juliol de 2008 (vegeu Nota 19).
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- Import de 37.375 milers d’euros facturat durant l’exercici present, que correspon a la temporada 2008/09 en virtut del contracte de
cessió del drets d’explotació d’imatge televisiva, audiovisual i radiofònica dels equips de les seccions esportives en competicions nacionals que entrarà en vigor a partir de l’1 de juliol de 2008 (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 2008.

c) Altres ingressos a distribuir
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 2008 i 2007, aquest epígraf presenta la composició següent:
Import
(milers d’euros)
Provisions per a responsabilitats
Provisions per a obligacions amb el personal

30/06/08
89.949
—
89.949

30/06/07
74.305
5
74.310

a) Provisions per a responsabilitats
El saldo d’aquest capítol del balanç de situació a 30 de juny de 2008 inclou, bàsicament, els conceptes següents:
- 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 24.840 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 de març de 1996 fins a l’any 1999 per
un import total de 34.683 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 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 l’exercici present el Futbol Club Barcelona ha rebut 27.500 milers d’euros per la seva participació en la UEFA Champions
League, dels quals 11.400 milers d’euros han estat lliurats a Sogecable, S.A. en virtut del contracte subscrit el 12 de juny de 1999,
en què 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 (vegeu Nota 19).
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La resta de l’import rebut de la UEFA,16.100 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.
Amb data 30 d'abril de 2007 Sogecable, S.A va interposar una demanda contra el Futbol Club Barcelona amb relació al contracte
de cessió dels drets de retransmissió dels partits de caràcter internacional del primer equip del Futbol Club Barcelona (vegeu 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 contracte esmentat de cessió de drets.
La societat esmentada 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 en la competició UEFA-Champions League. Per contra, el Futbol Club Barcelona interpreta que ha de satisfer a Sogecable, S.A. únicament i exclusivament els imports percebuts de
la 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 la UEFA que no remuneren o retribueixen la cessió dels drets audiovisuals. A més, atès que els
actius que el Futbol Club Barcelona cedeix a la 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. es fonamentada igualment en el fet que 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.
Durant la temporada 2007/08 no s’ha produït cap canvi significatiu en l’evolució de la demanda judicial.
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 compte “Comptes per cobrar per retransmissions televisives i programes esportius” de l’epígraf “Deutors” del balanç de situació
adjunt inclou un import de 12,7 milions d’euros per cobrar d‘Audiovisual Sport, S.L. derivat d’una clàusula del contracte de cessió dels drets d’explotació, d’imatge televisiva i audiovisual de les competicions nacionals que es troba pendent de cobrament
per diferents interpretacions de les dues parts. Amb data 27 de juny de 2007 el Club va interposar una demanda judicial enfront d’Audiovisual Sport, S.L. que, entre altres demandes, requeria el pagament dels susdits imports. Amb data 28 de març
de 2008 el Jutjat de Primera Instància de Barcelona va desestimar el requeriment del Club amb relació a la interpretació de la
clàusula en qüestió. El Club ha presentat davant l’Audiència Provincial un recurs d’apel·lació pel que fa a aquesta sentència,
en considerar els seus assessors i la Junta Directiva que aquest prosperarà en aquesta via judicial. Sense perjudici del convenciment del desenllaç favorable de l’esmentat anteriorment, i seguint un criteri de prudència, la Junta Directiva ha registrat
una provisió per import de 9.549 milers d’euros.
El moviment d’aquest capítol durant l’exercici finalitzat el 30 de juny de 2008 ha estat el següent:
(milers d’euros)

Import

Saldo a 30 de juny de 2007
Dotacions de l’exercici:
Interessos de demora actes fiscals (Nota 18)
Despeses extraordinàries:
Provisió per a riscos (Nota 20 e))
Utilització de la provisió
Pagament actes fiscals
Altres

74.310

Saldo a 30 de juny de 2008
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(658)
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14. Creditors a llarg termini - Altres creditors
A 30 de juny de 2008 i 2007 aquest capítol presenta la composició següent:
(milers d’euros)
Indemnitzacions per finalització de contracte
Deutes amb entitats esportives:
R.C.D. Mallorca, S.A.D. (Eto´o)
Chelsea FC (Gudjohnsen)
The Arsenal FC PLC (Henry)
Olympique Lyonnais SASP (Abidal)
AS Monaco FC (Touré)
Real Zaragoza, S.A.D. (Milito)
Villarreal C.F. S.A.D. (Cáceres)
Manchester United (Piqué)
Altres
Impostos diferits a llarg termini (Nota 18)
Altres

30/06/08

30/06/07

2.551

609

—
—
12.000
5.000
4.500
5.000

9.000
3.000
24.000
10.000
6.750
—

10.625
2.500
189
39.814
618
824
43.807

—
—
53.359
1.236
1.974
56.569

Els deutes amb entitats esportives no meriten interessos.
El venciment futur estimat del saldos de creditors a llarg termini a 30 de juny de 2008 és el següent:

Import

(milers d’euros)
Temporada:
2009/2010
2010/2011
2011/2012
2012/2013 i següents

31.006
8.283
4.367
151
43.807

15. Deutes amb entitats de crèdit
El Club té diverses línies de crèdit a 30 de juny de 2008 amb el saldo següent:

(milers d’euros)

Venciment
any

Disposat

Límit

Préstec sindicat

2008

13.766

Interessos meritats pendents de pagament

2008

350

—
—

Pòlisses de crèdit

2008

—

35.000

14.116

35.000
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a) 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 al 31 de desembre de 2004, i va quedar definitivament fixada aquesta quantia arribada aquesta data.
- 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 l’establert al contracte de finançament pel tram B, el venciment d’aquest
és el 31 de desembre de 2010 i el tram A finalitza durant l’any 2008.
A data 30 de juny de 2008 existeixen avals garantits dins del contracte de finançament sindicat per import de 77.460 milers d’euros i fora del contracte de finançament per import de 6.905 milers d’euros.
A 30 de juny de 2008 el Club té contractes d’operacions de cobertura del tipus d’interès (SWAP i Contracte de cobertura de
tipus d’interès) per un nocional de 18.583 milers d’euros amb venciment 2008 i que han suposat un tipus mitjà d’interès efectiu del 6,37%. El valor de mercat d’aquest contracte a data 30 de juny de 2008 és d’un import positiu per al Club.
L’import del deute registrat a curt termini correspon a l’amortització fixada segons les condicions establertes en el contracte del
préstec sindicat.
La Junta Directiva estima que renovarà la totalitat de les pòlisses de crèdit al seu venciment (segon semestre de 2008).

16. Altres creditors
El detall d’aquest capítol dels balanços de situació a data 30 de juny de 2008 i 2007 és el següent:
(milers d’euros)
Deutes per compres i prestacions de serveis
Deutes amb entitats esportives

30/06/08

30/06/07

65.032
132
65.164

48.180
10
48.190

A 30 de juny de 2008 no existeixen saldos de Creditors Comercials per pagar en divises.
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17. Altres deutes no comercials
El detall d’aquest capítol dels balanços de situació a data 30 de juny de 2008 i 2007 és el següent:

(milers d’euros)
Administracions públiques, creditors (Nota 18)
Deutes amb entitats esportives:
Asociacion Sportive de Monaco (Touré)
F. C. Porto (Deco)
Paris Saint Germain (Ronaldinho)
Club Atlético Boca Juniors (Riquelme)
Chelsea FC (Gudjohnsen)
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)
Villareal C.F. (Cáceres)
The Arsenal Football Club PLC (Henry)
Manchester United Limited (Piqué)
Real Zaragoza, S.A.D. (Milito)
Altres
Altres deutes:
Creditors per immobilitzat material (Nota 7)
Indemnitzacions per acomiadament i
finalització de contracte (Nota 4 i))
Remuneracions pendents de pagament:
Personal esportiu
Personal no esportiu
Dipòsits i fiances

30/06/08

30/06/07

29.751

23.076

2.250
—
—
—

5.374
4.000
5.000
312

3.000
—
9.000
—
5.000
5.875
12.000
2.500
6.000
132
45.757

3.500
1.233
5.000
9.500
5.805
—
—
—
—
641
40.365

9.234

306

233
9.467

1.630
1.936

48.849
4.290
53.139
5
138.119

44.537
2.402
46.939
6
112.322

Amb data 3 de juliol de 2008 es pagarà un percentatge rellevant del deute pendent relatiu a les remuneracions pendents de
pagament del personal esportiu.

18. Administracions públiques i situació fiscal
El Club tributa sobre la totalitat de les transaccions econòmiques que realitza d’acord amb la seva naturalesa juridicocontractual.
A 30 de juny de 2008 la composició d’aquest capítol és la següent:

(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
Seguretat Social
Impostos diferits

Import

24.987
3.054
1.092
618
29.751
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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 2007/08 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
Altres
Diferències temporals:
Originades en exercicis anteriors:
Altres
Compensació bases imposables negatives

Disminucions

Total
8.603

393
50

—
(99)

393
(49)

2.499
—

(1.714)
(9.732)

785
(9.732)

Base imposable (resultat fiscal)

—

El detall de l’epígraf “Impost sobre Societats” del compte de pèrdues i guanys a 30 de juny de 2008 és el següent:
(milers d’euros)

Import

Impost sobre societats 2007/08
Activació deduccions pendents d’aplicar (vegeu Nota 8)
Impost sobre Societats

2.237
(3.703)
(1.466)

El detall de les bases imposables negatives pendents de compensar amb els seus corresponents venciments a 30 de juny de 2008
és el següent:
(milers d’euros)
Exercici
02/03
03/04

Pendent de
compensar

Crèdit fiscal
activat

31.278
53.439
84.717

7.819
13.360
21.179

Venciment
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 per compensar per les esmentades pèrdues fiscals podria ser modificat
com a conseqüència de la comprovació dels exercicis en què es van produir.
El moviment dels crèdits per pèrdues per compensar que figuren en els epígrafs “Immobilitzacions financeres” i “Deutors” del balanç de situació adjunt ha estat el següent:

(milers d’euros)
Crèdits per pèrdues per compensar a llarg termini
(vegeu Nota 8)
Deduccions pendents d’aplicar
Total a llarg termini (vegeu Nota 8)
Crèdits per pèrdues per compensar a curt termini
(vegeu Nota 10)
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Saldo inicial

Altes

Baixes

Traspassos

Saldo final

20.612
1.646
22.258

—
3.703
3.703

—
—
—

(3.794)
(3.794)

16.818
5.349
22.167

3.000

—

(2.433)

3.794

4.361

MEMÒRIA 07-08

MEMÒRIA ECONÒMICA

Les altes en el compte “Deduccions pendents d’aplicar” corresponen a l'activació de deduccions pendents d’aplicar generades
en l’exercici passat i anteriors i no registrades prèviament pel Club per la totalitat del seu import activable.
Les baixes en l’epígraf “Crèdits per pèrdues per compensar a curt termini” corresponen a l’aplicació en l'impost de societats de
l’exercici de bases imposables per import de 9.732 milers d’euros.
D’acord amb les projeccions preparades per la Junta Directiva aquests crèdits fiscals i deduccions pendents d’aplicar es recuperaran en els terminis legals aplicables.
L’impost diferit registrat a 30 de juny de 2008 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:

(milers d’euros)

Impost diferit

Exercici
2001/2002
2003/2004
02/03 a 07/08

Descripció
Diferiment per reinversió
Diferiment ingrés venda jugadors
Altres

Impost anticipat

Import

Efecte impositiu

Import

Efecte impositiu

4.944
—
—
4.944

1.235
—
—
1.235

—
350
221
571

—
87
55
142

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

Import

(milers d’euros)
2009/2010 (Nota 14)

618
618

La naturalesa i import de les de deduccions fiscals pendents d’aplicar són les següents:
(milers d’euros)
Exercici

Base

2003/2004
2004/2005
2005/2006
2006/2007

2.050
37.158
3.167
7.413
49.788

Deducció
activada
205
3.716
316
1.112
5.349

Venciment
2014
2015
2016
2017

El Club s’ha acollit a la deducció per reinversió de beneficis extraordinaris de l’article 42 de la Llei de l’Impost sobre Societats per
les plusvàlues obtingudes per la venda dels drets federatius de determinats jugadors i ha realitzat les corresponents reinversions
de les rendes obtingudes, tal com estableix la normativa vigent.
D’acord amb la legislació vigent, les deduccions pendents podran aplicar-se en els deu exercicis següents. Tanmateix, l’import final per
aplicar per les esmentades deduccions podria ser modificat com a conseqüència de la comprovació dels exercicis en què es van produir.

179

MEMÒRIA 07-08

MEMÒRIA ECONÒMICA

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 20,8 milions d’euros (3.461 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’“Audiencia Nacional” va dictar una sentència en què 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’“Audiencia Nacional”, esperar una resolució favorable del recurs interposat.
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 què 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 declaracions-liquidacions de l’Impost sobre
Societats del Club en els períodes comprovats, i només ha formulat un interrogant, comú a tots els clubs d’Espanya, amb 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, la 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 és el següent:

(milers d’euros)

Quota

Interessos

Total

Impost Societats
IRPF (retencions)
IVA

384
17.164
7.192

124
4.961
2.853

508
22.125
10.045

24.740

7.938

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 de 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 de l’aval
bancari. La provisió enregistrada a 30 de juny de 2008 ascendeix a la quantia de 59,5 milions d’euros, i la dotació de l’exercici present a 2 milions d’euros.
La major part de les reclamacions economicoadministratives van ser desestimades pel TEAC, fet que 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’acta administrativa impugnada amb l’aportació d’idèntica garantia a la ja constituïda a la via administrativa.
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Durant l’exercici present el Club ha liquidat 658 milers d'euros corresponents a sentències en contra dictades pel Tribunal Econòmic Administratiu Central en l’exercici passat i que finalment no han estat recorregudes pel club (vegeu Nota 13). En canvi, durant l’exercici present l’Audiència Nacional va dictar diverses sentències declarant la nul·litat d’actes administratives per valor de 1.300 milers d’euros.
Addicionalment, 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 2004, excepte per l’impost sobre Societats que comprèn l’exercici 2003/04. 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.

19. Acords d’Abast Plurianual
El Club ha atorgat diversos contractes d’exclusiva fins a la temporada 2012/13 que es destinaran bàsicament a determinades finalitats de caràcter esportiu, social i cultural i que s’estima que suposaran uns ingressos futurs per al Club d’aproximadament 829.516
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)

Import

2008/2009
2009/2010
2010/2011
2011/2012
2012/2013 i següents

160.005
161.742
165.884
170.320
171.565
829.516

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 període per al qual s’han formalitzat els contractes.
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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 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 2007/08), i el mínim garantit és de 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 2006/07 i de 5,7 milions d’euros per la temporada 2007/08, 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 seva imputació com a ingrés en pròximes 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 de
2008 i té una durada inicial de cinc anys si bé s’estableix, recíprocament entre el Club i Nike Europe BV, una possible pròrroga de cinc anys addicionals que va ser aprovada per l’Assemblea General de Socis de 29 d’agost de 2007. L'import mínim
garantit per temporada ascendeix a 30 milions d'euros. Seguint el calendari de facturació acordat en aquest contracte, a 30
de juny de 2008 el Club ha facturat el primer import corresponent a la temporada 2008/09 que ha registrat com a “Ajustos
per periodificació” (vegeu Nota 12) per un import de 15.000 milers d’euros.
- 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 12 milions d’euros en la temporada present.

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
2003/04 i 2007/08, així com el canal temàtic durant les mateixes dates, i s’ha establert 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 a la recuperació de l’explotació del canal temàtic i
de la publicitat estàtica, que passa a ser explotat directament pel Club.

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 2003/04 i 2007/08, 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.
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Televisió de Catalunya, S.A. va exercitar el dret de retracte que tenia sobre aquest contracte el 9 de juliol de 2003.

Aquests dos contractes estableixen, entre d’altres, una clàusula per la qual:
- TM i Televisió de Catalunya, S.A 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 contractes presents 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, amb relació al contracte de competicions internacionals, principalment, que va enregistrar com a “Ingressos per distribuir en diversos exercicis – Cessió de drets
i d’ingressos futurs” (vegeu Nota 12) per a la seva imputació com a ingrés en pròximes temporades.
- 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 2008/09 i 2012/13. 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 per distribuir en diversos exercicis” (vegeu Nota 12 b). Seguint el calendari de facturació acordat en aquest contracte, a
30 de juny de 2008 el Club ha facturat el primer import corresponent a la temporada 2008/09 que ha registrat com a “Ingressos per
distribuir en diversos exercicis – Cessió de drets i d’ingressos futurs” (vegeu Nota 12) per un import de 37.375 milers d’euros.
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 2011/12 i 2012/13, si té una oferta en ferm de com a mínim cinc temporades entre el 2011/12 i el 2015/16,
i que superi en una determinada quantitat pactada amb Mediaproducción, S.L., tret que Mediaproducción, S.L. iguali l’oferta
obtinguda. En aquest supòsit no es recuperaran els drets però sí que 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 de 2002 fins
al 30 de juny de 2008. Amb data 1 de juliol de 2008 el Club ha recuperat l’explotació de la Botiga.
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Drets comercials, de patrocini i de publicitat
Acord signat durant la passada 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 el web del Club i amb la sala VIP. El contracte estableix un període de cessió de
drets determinat per a cada concepte i suposarà uns ingressos totals per al Club de 18 milions d’euros fins a la temporada 2009/10.
Durant l’exercici present el Club ha registrat uns ingressos derivats d'aquest contracte per import de 9.667 milers d’euros en el
compte “Ingressos a distribuir en diversos exercicis – Cessió de drets i d’ingressos futurs” (vegeu Nota 12).

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
Ingressos
Ingressos
Ingressos

per
per
per
per

socis
abonats
retransmissions i drets televisius
comercialització i publicitat (*)

2007/08

2006/07

26.980
5.150
5.241
3.040
553
40.964
1.000
92
57
30
1.179
17.144
32.164
116.247
80.591

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

288.289

273.191

(*) 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
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c) Despeses de personal i jugadors
El capítol “Personal i jugadors” del compte de pèrdues i guanys presenta la composició següent:

(milers d’euros)

2007/08

2006/07

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

118.619
25.969
124
—
16.853
172

106.728
21.631
217
3.803
15.538
506

5.753

5.329

589
277

485
151

168.356

154.388

Seguretat Social a càrrec del Club
Aportacions al fons de pensions extern
(Nota 4 l))
Altres despeses socials

El capítol de “Pèrdues i despeses extraordinàries” inclou determinades indemnitzacions liquidades a personal esportiu (Nota 20 e)).
El nombre mitjà de personal del Club en l’exercici 2007/08, distribuït per categories, ha estat el següent:

(milers d’euros)
Direcció
Personal esportiu professional
Personal de serveis administratius
Altres (instal·lacions, serveis mèdics i altres)

Homes

Dones

Total

14
425
132
57
628

1
23
126
23
173

15
448
258
80
801

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 10.563 milers d’euros, per l’exercici 2007/08.
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e) Resultats extraordinaris
El resum dels resultats extraordinaris és el següent:
El resum dels resultats extraordinaris és el següent:
2007/08
(milers d’euros)

Pèrdues i despeses extraordinàries:
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
Indemnitzacions i liquidacions personal esportiu
Altres

14.691
1.385
2.741
1.288
3.700
777
24.582

Beneficis i ingressos extraordinaris:
Beneficis procedents de traspassos i baixes
de jugadors
Subvencions de capital (Nota 12 a))
Altres

23.897
582
548
25.027

Resultats extraordinaris positius nets

445

21. Drets d’Imatge de Jugadors i Tècnics
El detall de les despeses per drets d’imatge de jugadors i tècnics durant l’exercici 2007/08 és el següent:
(milers d’euros)
Futbol
Bàsquet
Handbol

Termini mitjà
dels contractes

2007/08

3 anys
1 any
2 any

9.060
1.476
142
10.678

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 2007/08 per Deloitte, S.L. per serveis d’auditoria ha estat de 104 milers d’euros.
Addicionalment s’han pagat 35 milers d’euros per altres serveis professionals realitzats per l’auditor principal, així com per altres entitats vinculades a aquest.
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24. Quadres de Finançament
Els quadres de finançament dels exercicis 2008/09 i 2007/08 es mostren en l’Annex I, que 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 criteris següents 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 a 30 de juny de 2008 i 2007 es mostren en l’Annex II, que 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 criteris següents de repartiment entre les diferents seccions:
- Els ingressos i despeses imputables, per la seva naturalesa, a cada activitat esportiva s’han imputat de forma directa a la
secció corresponent.
Els comptes de pèrdues i guanys analítics per seccions esportives corresponents als exercicis 2008/09 i 2007/08 es mostren en
l’Annex III, que forma part integrant d’aquesta Nota.

27. Liquidació Pressupostària
A l’Annex IV es mostra el pressupost de la temporada 2007/08 aprovat en l’Assemblea General del 29 de agost de 2007, comparada amb la liquidació de l’exercici finalitzat a 30 de juny de 2008. 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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28. Informació qualitativa sobre els aspectes derivats de la transició a les noves normes comptables
Amb data 20 de novembre de 2007 es va publicar el R.D. 1514/2007, pel qual s’aprova el nou Pla General de Comptabilitat que
va ser vigent el dia 1 de gener de 2008, i que la seva aplicació és obligatòria pels exercicis iniciats en el moment de l’inici de la
seva vigència.
L’esmentat R. D estableix que els primers comptes anuals que s’elaborin d’acord amb els criteris continguts en aquest es consideraran comptes anuals inicials i, en conseqüència, no recolliran imports comparatius de l’exercici anterior, encara que es permet
presentar informació comparativa de l’exercici immediatament anterior sempre que aquesta s’adapti al nou pla. Addicionalment,
el Pla inclou diverses disposicions transitòries en les quals es permet distintes opcions en l’aplicació, per primera vegada, de la nova
norma comptable, així com l’adopció voluntària de determinades excepcions en el procés esmentat d’aplicació inicial.
El Club està realitzant un pla de transició per la seva adaptació a la nova normativa comptable que inclou, entre altres aspectes,
les anàlisis de les diferències de criteris i normes comptables, la determinació de si presentarà o no informació comparativa adaptada a la nova normativa i en conseqüència, de la data del balanç d’obertura, la selecció dels criteris i normes comptables per aplicar en la transició i l’avaluació de les modificacions necessàries en els procediments i sistemes d’informació.
A la data de preparació d’aquests comptes anuals el susdit pla es troba en fase d’execució sense que sigui possible estimar en
l’actualitat de forma íntegra, fiable i amb tota la informació rellevant els impactes potencials de la transició.
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Annex I

24. Quadres de Finançament a 30 de juny de 2008 i 2007

APLICACIONS
Adquisició d’immobilitzatImmobilitzat immaterial:
Immobilitzat immaterial esportiu
Altres immobilitzats immaterials
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
Pagaments i aplicacions realitzats amb
càrrec a altres provisions

(milers d’euros)

44.173
1.682
25.248
11.563
82.666

23.143
21.569
1.809

9.826

9.060

5

6

642

203

451

—

30/06/08

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

72.448
807
6.848
34
80.137

13.766
31.250
1.752

(milers d’euros)

ORÍGENS

30/06/07

30/06/08

10.069
6.967
45.760
16.737

6.821
6.965
41.493
8.532

(22.609)
—
(582)
(35.914)
7.141
618
(1.270)
26.917

1.258
(45)
(751)
(19.298)
7.314
618
2.903
55.810

4.230

—

Ingressos diferits per cessió de drets i
d’ingressos futurs

65.758

22.898

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

2.115
18.125

512
40.750

5.935

5.675

43.441
6
35

—
2.362
326

TOTAL ORÍGENS
EXCÉS D’APLICACIONS
SOBRE ORÍGENS (DISMINUCIÓ
DEL CAPITAL CIRCULANT)

166.562

128.333

—

7.594

TOTAL

166.562

135.927

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

Despeses a distribuir en diversos exercicis

Traspàs a curt termini d’Immobilitzat financer
Alienació/baixa d’immobilitzatImmobilitzat immaterial esportiu
Immobilitzat material
Immobilitzat financer

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

140.358

26.204

—

TOTAL

166.562

135.927

VARIACIÓ DEL CAPITAL CIRCULANT
(milers d’euros)

135.927

30/06/08
Augment

30/06/07

30/06/07

Disminució

Augment

Disminució

Existències
Deutors
Inversions financieres temporals
Tresoreria
Ajustos per periodificació actius
Creditors - curt termini
TOTAL

—
48.640
5.295
1.926
—
—
55.861

—
—
—
—
279
29.378
29.657

—
20.735
—
—
50
—
20.785

—
—
10.000
6.664
—
11.715
28.379

VARIACIÓ DEL CAPITAL
CIRCULANT

26.204

—

—

7.594
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Annex II

Balanços de situació per seccions a 30 de juny de 2008 i 2007
(Expressats en milers d’euros)

30/06/08
Primer
equip

Futbol
base

Immobilitzat:
Immaterial
Material
Altres immobilitzats

97.293
—
9.405

251
—
—

2.165
—
2.280

Despeses a distribuir en
diversos exercicis
Actiu circulant

16.102
22.513

—
795

145.513

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

Hoquei

Altres
seccions

Altres activitats
del Club

Total

450
—
13

604
—
—

11
—
100

2.809
139.874
29.341

103.583
139.874
41.139

89
81

35
—

—
—

—
—

1.718
129.845

17.944
153.234

1.046

4.615

498

604

111

303.587

455.774

—

—

—

—

—

—

12.777

12.777

3.091

1.150

—

—

—

—

87.077

91.318

39.814
98.570

—
—
—

—
—
326

—
—
—

—
—
—

—
—
—

89.949
3.993
119.027

89.949
43.807
217.923

141.475

1.150

326

—

—

—

312.823

455.774

Bàsquet

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

Futbol
base

Bàsquet

Hanbol

Hoquei

Altres
seccions

Altres activitats
del Club

Total

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
4.046

—
1.009

178
211

5
39

—
—

—
—

2.950
94.781

19.489
100.086

140.838

1.510

4.014

438

222

116

250.198

397.336

—

—

—

—

—

—

2.708

2.708

3.415

1.389

—

—

—

—

57.252

62.056

—
53.202
87.729

—
—
—

—
—
326

—
25
213

—
224
42

—
—
—

74.310
16.884
99.617

74.310
70.335
187.927

144.346

1.389

326

238

266

—

250.772

397.336
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Annex III

Comptes de pèrdues i guanys analítics per seccions esportives
dels exercicis finalitzats el 30 de juny de 2008 i 2007
(Expressats en milers d’euros)

2007/08
Primer
equip

Futbol
base

Handbol

Hoquei

Altres
seccions

4.848

524

537

1.574

Total

42.294

288.289

238.275
—

21

68

11

—

30

5

135

INGRESSOS DE L’ACTIVITAT

238.275

258

4.916

535

537

1.604

42.299

288.424

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

(981)

(370)

(348)

(214)

(132)

(975)

(1.158)

(4.178)

237.294

(112)

4.568

321

441

629

41.141

284.246

(33.071)
2.836
(117.118)

(6.665)
43
(8.185)

(5.506)
409
(14.626)

(1.333)
1
(3.861)

(792)
—
(1.553)

(1.455)
534
(4.624)

(18.132)
16.538
(18.389)

(66.954)
20.361
(168.356)

89.941

(14.919)

(15.155)

(4.872)

(1.940)

(4.916)

21.158

69.297

(43.456)

(160)

(1.562)

(139)

(5)

(261)

(7.144)

(52.727)

(408)

(7)

—

—

—

—

—

(415)

RESULTAT NET D’EXPLOTACIÓ

46.077

(15.086)

(16.717)

(5.011)

(1.945)

(5.177)

14.014

16.155

Ingressos financers
Despeses financeres

105
(1.336)

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

468
(7.234)

573
(8.570)

RESULTAT DE LES ACTIVITATS
ORDINÀRIES

44.846

(15.086)

(16.717)

(5.011)

(1.945)

(5.177)

7.248

8.158

20.180

2.008

2.504

125

—

3

207

25.027

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

(20.937)

(110)

(584)

(16)

—

—

(2.935)

(24.582)

RESULTAT ABANS D’IMPOSTOS
Impost sobre Societats

44.089
—

(13.188)
—

(14.797)
—

(4.902)
—

(1.945)
—

(5.174)
—

4.520
1.466

8.603
1.466

RESULTAT DESPRÉS D’IMPOSTOS

44.089

(13.188)

(14.797)

(4.902)

(1.945)

(5.174)

5.986

10.069

Aquest Annex forma part integrant de la Nota 26 de la memòria dels comptes anuals.
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Altres activitats
del Club

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

Compres

237

Bàsquet
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2006/07
Primer
equip
226.747

Futbol
base
399

Bàsquet
5.173

Hanbol
718

Hoquei
281

Altres
seccions
1.310

Altres activitats
del Club
38.564

Total
273.191

—

—

—

8

1

89

—

98

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)

48.626

(12.707)

(16.690)

(4.743)

(2.607)

(3.797)

11.383

19.465

194
(921)

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

414
(5.895)

608
(6.816)

47.899

(12.707)

(16.690)

(4.743)

(2.607)

(3.797)

5.902

13.256

7.689

375

159

121

—

11

75

8.431

(9.482)

(5)

(19)

(18)

—

(4)

(3.385)

(12.912)

46.106
—

(12.337)
—

(16.549)
—

(4.640)
—

(2.607)
—

(3.790)
—

2.592
(1.953)

8.775
(1.953)

46.106

(12.337)

(16.549)

(4.640)

(2.607)

(3.790)

638

6.821
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Annex IV

Pressupost i liquidació pressupostària per a l’exercici anual finalitzat el 30 de juny de 2008
(Milers d'Euros)

DESPESES
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
Diferències negatives de canvi

2007/08
PRESSUPOST

LIQUIDACIÓ

4.818
2.750
2.068
177.411
153.762
16.824
6.825
51.935
44.511
7.423
—
—
65.872
52.465
1.223
4.950
486
6.748
14.970

4.178
2.139
2.039
168.356
144.712
17.025
6.619
52.725
45.441
7.284
415
415
66.954
52.817
1.310
4.699
564
7.564
16.156

8.771
223

8.250
320

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

Altres interessos i ingressos assimilats
Diferències positives de canvi
Resultats financers negatius

Beneficis de les activitats ordinàries
Pèrdues procedents de l’immobilitzat immaterial
i material
Pèrdues procedents de traspassos
i baixes de jugadors
Despeses extraordinàries
Despeses i pèrdues d’altres exercicis
Resultats extraordinaris positius
Beneficis abans d’impostos
Impost sobre Societats
Benefici net de l’exercici

6.353

8.158

—

—

291
5.958
—

1.287
21.910
1.384

8.614
14.966

445
8.603

3.741

(1.466)

11.225

10.069

Aquest Annex forma part integrant de la Nota 27 de la memòria dels comptes anuals.
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Beneficis venda d’immobilitzat immaterial i material
Ingressos extraordinaris d’exercicis anteriors
Subvencions de capital transferides al resultat
de l’exercici
Beneficis procedents del traspàs de jugadors
Ingressos extraordinaris

2007/08
PRESSUPOST

LIQUIDACIÓ

296.091
42.883
50.397
114.058
88.753

288.288
42.143
49.308
116.247
80.590

18.912
18.737
175
—

20.496
20.361
135

379
—

463
109

8.615

7.998

—
—

400

594
14.269
—

583
23.896
147
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Futbol Club Barcelona
INFORME DE GESTIÓ
DE L’EXERCICI ACABAT
EL 30 DE JUNY DE 2008
La Junta Directiva actual ha continuat la seva trajectòria de consolidació dels resultats econòmics positius iniciada fa cinc anys. Aquesta
trajectòria, que ha suposat un increment dels ingressos de 185,5 milions d’euros, ha estat també basada en un creixement equilibrat
de totes les línies d’ingressos. La racionalització i control sobre les despeses i el seu compassament als ingressos de caràcter més
variable ha consolidat un model de gestió sòlid i sostenible en el temps. Aquesta política ha permès, un cop més, obtenir un benefici
a la temporada 2007/08 de 10,1 milions després d’impostos.

Ingressos d’Explotació
Els ingressos d’explotació han crescut un 6%, passant de 290,1 milions d’euros a la temporada 2006/07 a un volum d’ingressos de
308,8 milions d’euros. Els ingressos de retransmissions i mitjans s’han incrementat en un 9% als ingressos més grans dels variables
associats al PPV (“pagament per veure”). L’altre capítol que ha tingut un creixement també del 9% ha estat el d’explotació de l’estadi
(Museu i llotges principalment). El nivell de participació de les quotes de socis i abonats suposen un 16% del total d’ingressos d’explotació, i així es limita l’aportació dels socis.

Despeses d'Explotació
Les despeses d’explotació han presentat una variació de 22 milions d’euros, i s’ha passat de 270,6 milions d'euros en la temporada
2006/07 a uns costos d'explotació de 292,6 milions al tancament de la temporada 2007/08.
L’increment més significatiu s’ha produït en el capítol salarial i en l’amortització dels jugadors del primer equip de futbol incorporats
aquesta temporada. Amb relació a les despeses generals, l'increment respecte a la temporada 2006/07 es deu principalment a les
despeses associades a la gestió del canal del club, el manteniment d’instal·lacions i la publicitat.
La ràtio de costos salarials esportius amb relació als ingressos d’explotació per a aquesta temporada s’ha situat en el 52,65%, i s’ha
mantingut per sota del 55,0% definit com l'indicador òptim pel Sports Business Group de Deloitte & Touche.

Resultat d’explotació
El benefici d’explotació s’ha situat en els 16,2 milions d’euros, per sobre del pressupostat. Aquest excedent operatiu confirma i dóna
solidesa a la gestió econòmica del Club, encaminada en tot moment a ser al màxim independent dels resultats esportius i a garantir
una correlació entre ingressos i despeses i atenua així l’impacte dels resultats esportius en l’economia del club.

Despeses i Ingressos Extraordinaris
Aquesta temporada hem obtingut un elevat import d’ingressos extraordinaris, a causa, especialment, del traspàs de jugadors del primer
equip. Tanmateix, les despeses extraordinàries han estat elevades a causa, principalment, de provisions per potencials riscos per litigis judicials en el àmbit audiovisual. Les aportacions del Club a la Fundació Futbol Club Barcelona han estat de 2,7 milions d’euros. Els
resultats extraordinaris presenten un benefici de 0,4 milions d’euros.
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Devolució del deute
El Club ha amortitzat ja el 85% del crèdit sindicat. Al mes d’octubre del 2008 el club haurà ja amortitzat totalment el tram de crèdit del
préstec sindicat. Les ràtios d’endeutament del Club han millorat; així, la ràtio de deute financer/EBITDA ha passat de 0,6 vegades a 0,2
vegades, i la ràtio de deute financer/actiu ha passat de 10% al 3%, la qual cosa consolida la solidesa de la situació financera del club.

Objectius 2008/09
L’objectiu d'ingressos per a la temporada 2008/09 és de 380 milions d’euros. El creixement es derivarà principalment de l’explotació
directa de les botigues pròpies i dels nous contractes de televisió i de patrocini de l’equipament esportiu.
Quant al capítol de despeses, el pressupost és de 355 milions d’euros, en què el principal increment amb relació a la temporada
2007/08 es deu a cost de vendes de les botigues, variable del personal esportiu (pressupostada la consecució del títol de Lliga) i les
amortitzacions dels nous jugadors incorporats a la plantilla del primer equip de futbol.
Els objectius de benefici d’explotació de 25 milions d’euros i de resultat de 15 milions d’euros abans d’impostos permetran seguir obtenint les fites econòmiques i esportives que ens hem marcat.

Barcelona, a 2 de juliol de 2008.
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Futbol Club Barcelona
FORMULACIÓ DELS
COMPTES ANUALS
A 30 DE JUNY DE 2008
En data 2 de juliol de 2008, la Junta Directiva formulà aquests comptes anuals a 30 de juny de 2008, que consten del Balanç de Situació,
el compte de Pèrdues i Guanys i la memòria, els Annexos a la memòria I, II, III, i IV i així com l’Informe de Gestió.
En representació de la Junta Directiva signen tots i cadascun dels fulls que formen aquests comptes anuals:

Sr. Joan Laporta i Estruch
President

Sr. Ferran Soriano i Compte
Vicepresident

Sr. Xavier Cambra i Vergés
Secretari
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