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OPERACIÓ CONTRA LA REVENDA
D’ABONAMENTS AL CLÀSSIC 
En el marc de l’estratègia contra les pràctiques fraudulentes vin-
culades al tràfic i la revenda d’entrades i abonaments, es va dur a 
terme una acció antifrau en el Clàssic contra el Reial Madrid del 6 
de maig. En aquesta acció es van intervenir milers d’entrades fal-
sificades que implicaven 2.822 socis titulars d’un abonament a 
l’Estadi. Per a aquesta operació es va implementar un dispositiu 
especial en què van participar 120 persones, les quals van requi-
sar la documentació falsificada a les portes d’accés a l’Estadi. Les 
irregularitats que es van detectar podien constituir des del punt 
de vista disciplinari una infracció molt greu relacionada amb la 
conducta associativa tipificada en els Estatuts del Club. El Depar-
tament de Seguretat va identificar la titularitat dels abonaments 
usats presumptament de manera fraudulenta i va traslladar la 
informació a la Comissió de Disciplina. 

Aquesta actuació s’emmarca en les iniciatives impulsades per 
erradicar les conductes fraudulentes al si de l’Entitat. L’actualit-
zació del cens, l’optimització i regulació de la xarxa de turope-
radors, o les mesures implementades en la venda i distribució 
d’entrades són alguns exemples d’aquesta estratègia.

NOU DISPOSITIU DE VENDA I ENTREGA D’ENTRADES PER A LA FINAL DE COPA

LLUITA CONTRA EL FRAU

Més de 23.000 socis i aficionats del FC Barcelona van assistir 
el dissabte 21 d’abril a la final de la Copa del Rei que el Bar-
ça i el Sevilla van disputar a l’estadi Wanda Metropolitano de 
Madrid. L’èxit esportiu a la final de la Copa del Rei es va poder 
acompanyar amb un èxit logístic, que va tenir com a especi-
als punts d’interès el pavelló de la Fira de Madrid (IFEMA), on 
es van repartir les entrades de la final corresponents al Barça, 
i la Fan Zone que es va organitzar prop de l’estadi per als afi-
cionats blaugrana. 

Pel que fa al repartiment de les entrades, aquesta va ser la 
primera vegada que un club afrontava en una final futbolísti-
ca un operatiu d’aquesta dimensió a Europa, i el balanç va ser 
altament satisfactori.

Aquest cop no hi va haver cap sorteig, i tots els socis que 
van voler assistir a la final ho van poder fer, adquirint prè-
viament les localitats, que van haver de recollir a Madrid 
el dia abans o el mateix dia del partit. Aquestes entrades 
van ser nominals i únicament es van lliurar al soci el nom 

del qual figurava a la localitat.  
El Club va organitzar a l’IFEMA un dispositiu format per més 

de 250 persones que va ser l’encarregat que tot el procés de 
recollida d’entrades funcionés a la perfecció, i el balanç de 
tota l’operació de venda i repartiment d’entrades va aconse-
guir plenament els objectius marcats. D’una banda, tots els 
socis que es van voler desplaçar van disposar d’entrades, i, 
de l’altra, es va minimitzar el risc de frau i de revenda de lo-
calitats. 

A l’IFEMA es van repartir 15.000 flyers informatius, es van 
lliurar 10.000 ampolles d’aigua, i l’Oficina d’Atenció al Bar-
celonista (OAB) i la del Penyista (OAP) van muntar 12 punts 
d’atenció per a resoldre dubtes i incidències. També va ha-
ver-hi un dispositiu permanent de personal de Creu Roja amb 
ambulància, i els aficionats van poder fer servir de franc els 
autobusos llançadora per desplaçar-se des de l’IFEMA fins a 
la Fan Zone, que durant tota la jornada va viure un gran am-
bient de barcelonisme.
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Premi Edelmira Calvetó
En el marc de la jornada És futbol, i és femení el Grup Edelmira 
Calvetó –grup de treball que va crear la Junta Directiva el 2011 
amb l’objectiu d’impulsar el protagonisme de la dona dins del 
Club i de l’esport– va atorgar el premi que porta el nom de 
la primera sòcia de l’Entitat, que distingeix les persones i els 
coŀlectius que han treballat per la igualtat i el reconeixement 
de la dona.

En aquesta edició 2018, el premi Edelmira Calvetó es va 
atorgar a les comunicadores pioneres en el periodisme 
esportiu al mitjà televisiu, representades per Mari Carmen 
Izquierdo, Olga Viza, Isabel Bosch, Imma Pedemonte i 
Mercedes Milá, que no va ser present a l’acte del lliurament 
del premi per motius professionals.

En nom de tot el coŀlectiu de periodistes que van obrir l’accés 
de la dona a la comunicació televisiva, Neus Bonet, degana del 
Coŀlegi de Periodistes, va ser l’encarregada de rebre el premi.

Taller de Cocreació
El 15 de desembre es va celebrar a la Llotja President Suñol 
un Taller de Cocreació per a les sòcies de més de 18 anys, im-
pulsat pel Grup Edelmira Calvetó, que treballa per reivindicar 
i impulsar el paper de les sòcies dins del Club.

Al taller hi van assistir la directiva i presidenta del Grup 
Edelmira Calvetó, Maria Teixidor, i membres del grup com 
sor Lucía Caram. Entre les assistents hi va haver esportistes 
del Club, com la portera de l’equip femení de futbol, Laura 
Ràfols; les atletes Anna Bové i Marta Galimany; l’entrenado-
ra de bàsquet Anna Busquet; les jugadores d’hoquei herba 
Sandra Monje i Sandra Roura –aquesta darrera, integrant 
de l’equip Mamis Culeres–, o Montse Gracia, presidenta de 
l’equip de bàsquet amb cadira de rodes, que van acompa-
nyar les seixanta sòcies participants en el segon taller im-
pulsat pel Grup Edelmira Calvetó per enfortir la vinculació 
de la dona al Barça.

 ‘És futbol, i és femení’, per celebrar el Dia Internacional de les Dones
Coincidint amb el Dia Internacional de les Dones, el FC Barcelo-
na va celebrar el dijous 8 de març una jornada a l’Auditori 1899 
organitzada pel Grup Edelmira Calvetó (GEC), que sota el títol 
És futbol, i és femení va tractar, des de diferents experiències, la 
pràctica de l’esport per part de les dones i va oferir una visió del 
futbol femení en tots els seus àmbits.

La jornada va tenir un gran èxit d’assistència, amb més de 200 
convidats que van omplir la sala, i hi van participar el president 
Josep Maria Bartomeu i la vicesecretària de la Junta Directiva i 
presidenta del Grup Edelmira Calvetó, Maria Teixidor. 

A la primera ponència de la jornada, De l’amateurisme al pro-
fessionalisme, el llarg camí cap al reconeixement, dues de les ca-
pitanes del Barça Femení, Laura Ràfols i Marta Unzué, van expli-
car la seva trajectòria esportiva des que van arribar al Club.

Tot seguit, el vicepresident de l’Àrea Esportiva del FC Bar-
celona, Jordi Mestre; el team manager del Futbol Femení, 
Markel Zubizarreta, i l’exentrenador de l’equip femení les 
darreres temporades i actual responsable de Projectes Dona i 
Esport, Xavi Llorens, també hi van aportar les seves opinions. 
Jordi Mestre va recordar que el FC Barcelona feia anys que 
treballava pel futbol femení, i que els resultats assolits són 
èxits del treball d’equip de tot el Club. 

També van participar a la jornada l’entrenador del primer 
equip de futbol, Ernesto Valverde, i Fran Sánchez, entrenador 
del Barça Femení, així com les doctores Eva Ferrer, 
Vanessa Mauri i Montse Bellver, la fisioterapeuta Stephanie 
Kau·mann i la consultora d’imatge i comunicació Andrea 
Vilallonga.

EL BARÇA I LA DONA
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Sorteig dels nous compromissaris
Acabat el termini de dos anys d’actuació dels socis compro-
missaris escollits per a les temporades 2016/17 i 2017/18, al 
mes de juny va tenir lloc l’elecció per sorteig dels nous com-
promissaris per a les dues temporades següents. Aquest cop 
el sorteig va designar un total de 3.597 nous compromissa-
ris. A més d’aquests socis, la resta de membres de l’Assem-
blea del FC Barcelona són els següents: els 864 socis més 
antics; 18 membres de la Junta Directiva; 6 expresidents 
del Club; 5 membres de la Comissió Econòmica; 5 membres 
de la Comissió de Control i Transparència; 4 membres de la 
Comissió de Disciplina, i, finalment, els 30 presidents de les 
Federacions Territorials de Penyes. En total, 4.529 membres 
de l’Assemblea. 

ACTES INSTITUCIONALS
Assemblea de Compromissaris
L’Assemblea General Ordinària de Socis Compromissaris es va 
celebrar el 21 d’octubre del 2017 al Palau Blaugrana. Hi van 
assistir un total de 580 socis compromissaris, entre els quals 
també hi havia els presidents de les federacions de penyes 
que complien les condicions estatutàries, així com els mem-
bres de les comissions estatutàries del Club. L’Assemblea va 
aprovar el balanç de la temporada anterior i els pressupostos 
del nou exercici, i va ratificar l’aliança del FC Barcelona amb 
Parques Reunidos i la creació d’una Barça Academy als Estats 
Units, que servirà com a eina de creixement i expansió en un 
territori estratègic per al Club com són els EUA. 

Reunió del Senat
L’any 2018, per segona temporada consecutiva i a causa de l’ele-
vat nombre de nous senadors que passaven a formar part del 
Senat, es va realitzar un acte de lliurament del diploma acredi-
tatiu als nous senadors. L’acte es va realitzar el dia 11 de maig a 
la Llotja President Josep Suñol del Camp Nou, amb la presència 
d’una cinquantena dels 96 socis convocats. 

El 16 de maig es va celebrar a la sala Auditori 1899 la reunió 
ordinària del Senat, amb l’assistència de 194 senadors. Josep 
Maria Bartomeu va fer balanç d’una temporada que va qualifi-
car d’exceŀlent i va tractar aspectes de l’actualitat barcelonista. 
En aquest acte es va donar la benvinguda al nou directiu Jo-
sep Pont. D’altra banda, el comissionat Jordi Moix va presentar 
les darreres novetats de l’Espai Barça i les actuacions previstes 
en el futur, mentre que el mànager de Futbol, Pep Segura, va 
presentar la metodologia de treball del futbol barcelonista, que 
aplica uns sistemes determinats des de la base per inculcar als 
joves uns valors i un estil molt identificatius de la Masia. 

Lliurament d’insígnies a la fidelitat
Un total de 1.159 socis van ser convocats al llarg de la tempo-
rada per rebre el reconeixement als seus 50 anys de fidelitat 
al Club amb el lliurament de la insígnia d’or. Es van celebrar 
un total de sis actes a l’Auditori 1899, que van ser presidits pel 
president Josep Maria Bartomeu, acompanyat del vicepresi-
dent primer Jordi Cardoner. Pel que fa al lliurament d’insíg-
nies d’argent als socis que van complir 25 anys al Barça, van 
ser convocats 2.274 guardonats en vuit jornades a l’Auditori 
1899. El vicepresident de l’Àrea Social, Jordi Cardoner, és qui 
va fer els lliuraments, acompanyat en la majoria dels actes 
del directiu Pau Vilanova.

Finalment, també es van dur a terme a la Llotja President 
Josep Suñol cinc sessions d’entrega d’insígnies d’or i brillants 
als socis que van celebrar els 75 anys de pertinença al Club. El 
president Bartomeu va participar en aquests actes, als quals 
van assistir un total de 111 socis, dels 174 que hi havien estat 
convocats.
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‘T’Acompanyem’ i venda d’entrades
Al llarg de la temporada es va continuar consolidant el servei 
T’acompanyem, que el Barça i Creu Roja gestionen per facili-
tar l’assistència de les persones amb problemes de mobilitat 
als partits del Camp Nou. Un any més es va incrementar el 
nombre d’intervencions d’un servei que va continuar rebent 
mostres de satisfacció per part dels usuaris. El nombre to-
tal de serveis va ser de 1.282 a l’Estadi i de 230 de transport 
adaptat. Pel que fa a entrades, l’OAE va gestionar la venda o 
el bescanvi de més de 450 entrades per a persones amb pro-
blemes de mobilitat. Tant els voluntaris de Creu Roja com el 
personal d’accessos van oferir la màxima coŀlaboració, i van 
mostrar empatia i sensibilitat, fet que va facilitar la tasca i la 
bona imatge del servei.

ACCESSIBILITAT I INCLUSIÓ
Atenció de l’OAE
Des de l’Oficina d’Atenció Especialitzada (OAE), amb l’objectiu 
de mostrar la sensibilitat del Club vers les persones que pa-
teixen qualsevol tipus de discapacitat o afectació en la seva 
mobilitat, es va continuar proporcionant una atenció especia-
litzada i personalitzada al llarg de la temporada. L’atenció pre-
sencial i el volum de correus electrònics i trucades telefòniques 
gestionades van continuar creixent, sobretot pel fet que els so-
cis i els aficionats discapacitats s’adrecen cada cop més a l’OAE 
per realitzar consultes, tràmits i propostes. L’OAE va coordinar, 
amb l’ajut de la Mesa d’Assessors, diverses accions de millora 
en l’accessibilitat i l’adaptació a les instaŀlacions. 

VII Diada del Soci Solidari
Per setè any consecutiu, coincidint amb la primera elimina-
tòria de Copa contra el Múrcia, el Club va organitzar el 29 de 
novembre la VII edició de la Diada del Soci Solidari. Bona 
part dels 68.775 espectadors que van assistir a l’Estadi i que 
van representar un nou rècord d’assistència en aquesta Dia-
da pertanyien a entitats i associacions dedicades als coŀlec-
tius socials més desfavorits de tot Catalunya. Amb el públic 
d’aquesta edició ja són 406.762 els espectadors que han po-
gut beneficiar-se d’aquesta iniciativa solidària al llarg de les 
set edicions. Es van poder repartir un total de 62.000 invita-
cions a més de 2.000 entitats i coŀlectius d’interès social, 98 
localitats van ser reservades per a persones amb cadira de 
rodes i per als seus acompanyants, i un grup de nens de la 
Fundació Catalana Síndrome de Down es van fer una foto a 
amb els jugadors del FC Barcelona. El dia 27 de novembre a 
l’Auditori 1899 es va celebrar un acte presidit pel vicepresi-
dent Jordi Cardoner, d’agraïment a les persones que van col-
laborar en aquesta diada. 

A Madrid per la final de Copa
Igual que ja s’havia fet en les darreres temporades, l’Oficina 
d’Atenció Especialitzada va coordinar i gestionar la venda 
d’entrades i el desplaçament de 20 socis discapacitats amb 
els seus acompanyants a la final de la Copa del Rei de futbol 
celebrada a Madrid el 21 d’abril contra el Sevilla. Els socis usu-
aris de cadira de rodes van viatjar amb diferents trens promo-
guts per FCB Desplaçaments. A Madrid se’ls va proporcionar 
un transport adaptat directe, tant a l’anada com a la tornada, 
que va facilitar els trasllats necessaris entre l’estació d’Atocha, 
la Fan Zone propera al camp i l’Estadi Wanda Metropolitano. 
Personal de l’OAE i de la Creu Roja va estar en tot moment a la 
seva disposició, i es van encarregar d’atendre’ls a l’arribada, a 
l’interior de l’estadi i a la tornada.
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Entrades per a desplaçaments
Una de les mesures que es van dur a la pràctica al llarg de la 
temporada va ser la recollida de les entrades dels desplaça-
ments a la mateixa ciutat on es van disputar els partits, tant 
a la Lliga com a la Copa i a la Lliga de Campions. A través del 
web del Club es van anar posant a la venda, de manera exclu-
siva per als socis, entrades per a tots els enfrontaments que 
es van celebrar en camp contrari. Aquestes entrades eren no-
minals, i un cop adquirides els socis que les havien compra-
des havien de recollir-les personalment en un punt concret 
de la ciutat on es jugava el duel. Amb aquesta mesura, el Club 
va tornar a fer un pas endavant en la lluita contra la revenda 
i la mala praxi.

Abonament Llista d’Espera
Aquesta temporada 2017/18 va continuar funcionant l’abona-
ment Llista d’Espera, un document personal i intransferible 
que va permetre als socis inscrits en aquesta llista l’entrada 
a l’Estadi en la majoria de partits −no s’hi van incloure els de 
les categories A+ i A++. Els socis de la Llista d’Espera que ho 
van desitjar van poder adquirir aquest abonament i van anar 
confirmant prèviament l’assistència a cada duel que volien 
presenciar. Aquest curs van ser un total de 292 socis els que 
van utilitzar l’Abonament Llista d’Espera.

Llista d’Espera
Per setè any consecutiu el FC Barcelona va tornar a posar a 
disposició dels socis inscrits a la Llista d’Espera 223 abona-
ments al Camp Nou donats de baixa després de finalitzar el 
procés de renovació d’aquesta temporada. Els abonaments 
atorgats són vàlids per al curs 2018/19. Amb l’assignació 
d’aquests abonaments, ja són 2.361 els socis inscrits a la Llista 
d’Espera beneficiats amb un abonament des de la campanya 
2011/12. Els socis inscrits a la Llista d’Espera poden consultar 
la seva posició a través del web del Club.  

PROJECTES DE PROXIMITAT
Viatjar amb FCBDesplaçaments
FCBDesplaçaments, el servei que el Club ofereix als seus socis 
i penyistes per poder acompanyar el primer equip de futbol 
en els partits de fora de casa, es va consolidar com el pre-
ferit pels socis per viatjar i donar suport a l’equip. Un total de 
5.600 persones van viatjar amb FCBDesplaçaments durant 
tota la temporada. A més dels partits del primer equip de fut-
bol, també es va oferir el servei en alguns partits de l’Eurolliga 
de bàsquet i de la final four de futsal. Pel que fa a la final de 
Copa del Rei, 3.800 seguidors van utilitzar aquest servei, i van 
traslladar-se a Madrid en algun dels 6 trens o 25 autocars que 
es van organitzar. Aquesta és la xifra més alta de socis i afici-
onats que s’han desplaçat a través de FCBDesplaçaments des 
que es va posar en funcionament el servei.
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Casal de l’Avi Barça
El Casal de l’Avi Barça va rebre la visita del president Josep 
Maria Bartomeu, en el marc de la trobada institucional que 
va tenir lloc al mes de desembre a l’Avantllotja del Camp 
Nou. Acompanyat del vicepresident primer Jordi Cardoner i 
de la directiva Maria Teixidor, el president Bartomeu va agrair 
a aquests socis veterans el seu barcelonisme incondicional 
i, molt especialment, l’aportació de 10.000 euros que va fer 
efectiva aquesta temporada el Casal per al projecte de la cre-
ació del Centre Pediàtric contra el Càncer de l’Hospital Sant 
Joan de Déu. Els membres del Casal de l’Avi Barça, creat el 
1989 amb la finalitat d’acollir els socis jubilats del Club i presi-
dit actualment per Joaquim Gabarró, van protagonitzar altres 
trobades a l’Auditori 1899 i diferents activitats que van de-
mostrar la seva vitalitat i dedicació al Barça. 

Espai d’Animació
Aquesta temporada va funcionar plenament l’Espai d’Anima-
ció que s’havia creat el curs anterior a la zona del Gol Nord 
Baix de l’Estadi. L’aforament de la zona és de 1.246 localitats. 
Aquesta zona del Gol Nord està totalment segregada de les 
altres zones, les portes d’accés són exclusives i disposen d’un 
control biomètric (lectura d’empremta dactilar) per garan-
tir que només poden accedir-hi les persones autoritzades. 
L’Espai d’Animació va ser un èxit i ja és un referent per als 
altres equips. A més, també destaca pel seu caràcter familiar. 
Els grups que integren l’Espai d’Animació són els següents: 
Almogàvers, Creu de Sant Jordi, Nostra Ensenya, Supporters 
Barça i Supporters Puyol.

Llotges Obertes als socis
Les diferents Llotges Obertes que es van organitzar al llarg 
de la temporada 2017/18 al Camp Nou, al Palau Blaugrana i 
al Miniestadi van permetre que alguns socis poguessin viu-
re un partit des de la posició més privilegiada de cadascu-
na d’aquestes instaŀlacions. Tots els socis interessats a poder 
gaudir des de la Llotja d’un partit d’algun dels equips del Bar-
ça van apuntar-se a un formulari, i posteriorment es van es-
collir per sorteig els socis afortunats. Únicament pel que fa a 
la Llotja Oberta Jove, que va tenir lloc en el partit de Lliga con-
tra el Deportivo al Camp Nou, els joves que havien d’assistir a 
la Llotja del Camp Nou van ser escollits per sorteig entre tots 
els socis d’entre 16 i 18 anys.
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‘Fem Família’, entrades i passaports
Durant la temporada va continuar funcionant el programa 
Fem Família, adreçat a les famílies, amb el qual s’ofereixen tot 
un seguit d’avantatges per als socis d’aquest coŀlectiu, com 
pot ser gaudir del carnet gratuït a partir del tercer fill, i tam-
bé als discapacitats psíquics. Fem Família té com a objectiu 
fomentar l’assistència familiar a l’Estadi, i al final de la tempo-
rada es comptabilitzaven 684 carnets Fem Família. El nombre 
de passaports emesos per facilitar l’accés dels més joves als 
partits de l’Estadi va ser de 5.720 d’infantils fins a 7 anys i de 
6.542 d’infantils de 7 a 14 anys. Pel que fa a l’assistència, es van 
activar 15.561 Passaports Infantils, mentre que el nombre d’en-
trades de nens atorgades va ascendir a 29.219 durant el curs.

ZONA NENS

XIII Mostra de Nadales Blaugrana
Per tretzè any consecutiu el FC Barcelona va organitzar la 
Mostra de Nadales Blaugrana, que convida els socis d’entre 
3 i 15 anys a fer un dibuix inspirat en les festes. En aquesta 
edició s’hi van presentar 1.250 dibuixos, que van quedar ex-
posats a l’Espai Nadal. El guanyador d’aquesta tretzena Mos-
tra de Nadales Blaugrana va ser la nena de 4 anys Alba Vilar 
Masip, de Barcelona. El lliurament de premis va coincidir amb 
la festa d’inauguració de l’Espai Nadal del Camp Nou, i hi van 
assistir els directius blaugrana Maria Teixidor i Xavier Vilajo-
na, la dibuixant Anna Llenas, encarregada d’escollir els dibui-
xos premiats, la cantant Dàmaris Gelabert i els exjugadors de 
bàsquet i futbol Nacho Solozábal i José Mari Bakero.

Fotografies amb els primers equips 
Al llarg de la temporada el FC Barcelona va continuar oferint 
als socis més petits, els que tinguessin entre 4 i 12 anys en el 
moment de la inscripció, la possibilitat de fer-se una foto amb 
els seus ídols dels primers equips de futbol o de cadascuna 
de les seccions professionals abans de començar un partit. 
Aquesta temporada van ser aproximadament 2.000 els nens 
i nenes que es van fer la fotografia amb els seus ídols blau-
grana. Novament hi va haver una gran demanda per fer-se 
la foto amb l’equip de futbol, i per això durant tot el curs hi 
va haver un temps d’espera d’uns quants mesos des del mo-
ment de la inscripció fins al moment de la fotografia.

Campanya de benvinguda als socis de 0 a 5 anys
El FC Barcelona va posar en funcionament al llarg de la tem-
porada 2017/18 una promoció especial destinada als infants 
d’entre 0 i 5 anys que es van fer socis del Club. Aquesta pro-
moció va oferir l’alta gratuïta als 1.630 nens i nenes que es 
van incorporar durant aquesta temporada al coŀlectiu social 
del Barça, els quals tampoc no van haver de pagar la quota 
del primer any de soci. En el moment de vincular-se al Club, 
a més del carnet corresponent, els nous socis de 0 a 5 anys 
van ser obsequiats amb un lot de regals de benvinguda amb 
clares referències barcelonistes. També van rebre diferents 
obsequis i reconeixements tots els socis joves que van canvi-
ar la categoria del seu carnet.
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Segona edició de la MatchParty
Per segona temporada, el Clàssic de Lliga contra el Reial Ma-
drid celebrat a l’estadi Bernabéu al mes de desembre va po-
der ser seguit des del Camp Nou pels joves socis del Barça 
amb carnet Zona Jove. En aquesta ocasió, 570 seguidors es 
van reunir a la Tribuna de l’Estadi per ser protagonistes de la 
MatchParty, una activitat adreçada als socis d’entre 18 i 30 
anys, que va permetre seguir la retransmissió televisiva del 
partit per mitjà d’una pantalla gegant.

A més de poder seguir l’enfrontament de manera coŀlecti-
va, la MatchParty va oferir als assistents un espai amb dife-
rents activitats lúdiques, en la qual aquests socis van poden 
trobar-se amb aficionats de la mateixa edat i compartir els 
temps previ i posterior del duel, gaudint dels serveis de res-
tauració i begudes, futbolins, photocalls, videojocs i accions 
musicals, entre altres ofertes. Al llarg de la festa també es van 
dur a terme diferents sortejos de samarretes i una entrada 
doble, amb viatges inclosos, per al partit de la Lliga de Campi-
ons al camp del Chelsea. Aquesta va ser la segona edició de la 
MatchParty. En totes dues la victòria del Clàssic del Bernabéu 
ha estat per al Barça.

ZONA JOVE

Oferta d’avantatges i promocions
Aquesta temporada es va crear el carnet de soci Zona Jove, 
per als socis d’entre 18 i 30 anys. Amb aquest carnet, que es 
va enviar amb la renovació del carnet del 2018, es va poder 
gaudir d’avantatges i promocions especials que s’ofereixen en 
diferents àmbits com l’educació, la pràctica esportiva, l’entre-
teniment i altres activitats lúdiques que es poden consultar 
a l’espai web del Club. En el camp educatiu, els socis mem-
bres de la Zona Jove van poder gaudir de descomptes en els 
cursos en línia que ofereix el Barça Innovation Hub, el centre 
de coneixement, investigació, formació i innovació esportiva 
del FC Barcelona. Pel que fa a les ofertes lúdiques o d’entrete-
niment, es van oferir promocions d’esports aventura, kàrting, 
vela, centres gimnàstics, escape rooms o altres pràctiques lú-
diques i esportives.  

Programa de voluntariat amb la Fundació
Els socis de la Zona Jove van tenir l’oportunitat de participar 
activament en dos dels projectes socials de la Fundació Bar-
ça: FutbolNet i Robot Pol. Els socis que ho van demanar van 
poder integrar-se en algun dels equips encarregats de portar 
aquests dos projectes per instituts i hospitals, amb l’objectiu 
de sumar-se com a voluntaris en aquestes activitats i coŀla-
borar a buscar una situació més igualitària i inclusiva per als 
infants més vulnerables. El programa FutbolNet fomenta la 
pràctica esportiva com a cohesió social i conscienciació de 
valors entre els joves, mentre que el del Robot Pol permet que 
infants hospitalitzats puguin efectuar visites virtuals al Camp 
Nou Experience des del mateix centre hospitalari en què es-
tan ingressats. 
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Primera edició de la Copa Barça 
Prop de 150 nens i nenes van participar a finals del mes de 
juny en el nou torneig de futbol per a socis del Barça. Amb un 
nou format de competició, la primera edició de la Copa Barça 
va ser un èxit que va permetre a tots els participants gaudir 
durant tres dies d’algunes de les instaŀlacions de la Ciutat Es-
portiva Joan Gamper. A més, tots els integrants van rebre una 
medalla i van ser obsequiats amb dues samarretes de com-
petició, en una entrega de premis en què va participar l’exju-
gador Julio Salinas. D’altra banda, els equips guanyadors de 
cada categoria tenen prevista una fotografia amb el primer 
equip de futbol a l’Estadi en un dels partits de Copa del Rei de 
la temporada 2018/19.

Dues edicions de la Cursa Barça
A causa del canvi de dates, aquesta temporada 2017/18 es 
van celebrar dues edicions de la Cursa Barça, la prova atlètica 
de 10 quilòmetres que es desenvolupa pel barri de les Corts 
amb final i arribada a l’esplanada del Camp Nou.

La primera cursa es va celebrar el 3 de setembre, amb una 
participació de 2.540 esportistes, i va tenir com a novetat tres 
curses infantils i la prova inclusiva de 2 quilòmetres orientada 
a persones amb discapacitat. Els guanyadors van ser els atle-
tes del Club Ibrahim Ezzaidouny i Marta Galimany.

Torneig de bàsquet per a socis joves
El FC Barcelona va organitzar el 27 de desembre del 2017 la 
segona edició del Torneig de Bàsquet adreçat a joves de 7 a 
13 anys que fossin socis o que acreditessin que algun dels 
seus pares o tutors ho era i també als membres de l’FCBEs-
cola de bàsquet. El torneig es va incloure dins de les activitats 
de Nadal organitzades pel Club, i va ser una competició en 
modalitat 3x3 que es va disputar al Palau Blaugrana amb la 
participació d’uns 60 nois i noies. Al final del torneig, tots els 
participants van ser obsequiats amb una medalla i un lot de 
regals, així com amb una samarreta commemorativa d’aquest 
esdeveniment esportiu i lúdic.

SOCIS I ESPORT

Corrent Fem Barça
Aproximadament uns 450 inscrits van participar en la Lliga 
d’Atletisme per a socis Corrent Fem Barça, que va arribar en 
aquest període 2017/18 a la seva sisena edició. La Lliga va es-
tar formada per deu curses populars de 10 quilòmetres re-
partides al llarg de la temporada, la primera de les quals va 
ser la Cursa Barça celebrada al mes de setembre del 2017. La 
darrera va ser la Cursa DIR Guàrdia Urbana, que va tenir lloc 
el 27 de maig del 2018. 

A final de temporada es va celebrar la Cursa Barça CaixaBank 
2018, que va aplegar més de 3.500 participants. En aquesta 
edició, l’atleta blaugrana Mohamed Zarhouny va ser el gua-
nyador, mentre que la també barcelonista Marta Galimany va 
repetir victòria a la categoria femenina.

Cal destacar que un dels aspectes fonamentals d’aquesta 
cursa és el paper protagonista del soci. En total, 500 socis van 
participar en l’edició del 2018. D’altra banda, també les curses 
de la mainada caracteritzen aquesta prova i més de 300 nens 
i nenes van córrer en les quatre curses infantils dutes a ter-
me al voltant del Camp Nou. Una altra mostra de la capacitat 
inclusiva de la Cursa Barça va ser la Cursa 2k, que va acollir 

participants d’entitats que treballen amb persones amb algun 
tipus de discapacitat.

La cursa, organitzada pel FC Barcelona, amb la coŀlabora-
ció del Districte de les Corts, l’Ajuntament de Barcelona i la 
Federació Catalana d’Atletisme, també va demostrar que és 
un esdeveniment obert als veïns de les Corts, i que any rere 
any vol convertir-se en una prova referent en el calendari de 
curses de la ciutat.
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Presentació dels esports amateurs al Palau 
El Palau Blaugrana va reunir tots els integrants dels nou es-
ports amateurs del Barça al mes de novembre del 2017, en 
l’acte de presentació dels equips de la temporada, al qual 
van assistir el vicepresident primer Jordi Cardoner, el directiu 
responsable d’aquestes seccions, Oriol Tomàs, i el membre 
de la comissió social Jaume Carreter. Més de 1.300 esportis-
tes, tècnics, delegats i membres de les comissions esporti-
ves, acompanyats dels seus familiars i amics, van omplir 
les grades del Palau Blaugrana en una presentació que es 
va convertir en una autèntica festa per als equips amateurs. 
Les nou seccions amateurs que acull el FC Barcelona són 
l’atletisme, el bàsquet en cadira de rodes, el bàsquet femení, 
l’hoquei gel, l’hoquei herba, el patinatge, el rugbi, el voleibol 
femení i el voleibol masculí. 

Els equips formatius celebren la cloenda
Prop de 600 joves esportistes d’entre 6 i 18 anys de totes 
les seccions amateurs del FC Barcelona van participar al 
mes de juny en l’acte de cloenda de la temporada 2017/18, 
que va estrenar emplaçament: l’esplanada de l’Auditori 
1899. 

El vicepresident primer Jordi Cardoner i el directiu 
responsable de les seccions amateurs, Oriol Tomàs, van 
presidir la cloenda, que va consistir en el lliurament dels 
diplomes commemoratius de la temporada a tots els 
equips que pertanyen a l’etapa de formació. També van 
assistir a l’acte els membres de la Comissió Esportiva de 
Seccions Amateurs Jaume Carreter, Josep Maria Mir, Santi 
Torres, Josep Maria Cortal, Jaume Argilés, Ferran Butxaca 
i Francesc Carol.

ESPORTS AMATEURS

XIFRES ESPORTS AMATEURS

VÒLEI FEMENÍ 
Noies ........................................ 269

PATINATGE
Noies ...........................................92
Nois ...............................................17

ATLETISME
Noies ...........................................83
Nois ............................................ 132

RUGBI
Noies ............................................. 7
Nois ............................................ 196

HOQUEI GEL
Noies ........................................... 10
Nois ............................................109

BÀSQUET RODES 
Nois .............................................. 15

BÀSQUET FEMENÍ
Noies .........................................201

HOQUEI HERBA
Noies ......................................... 147
Nois ........................................... 108

VÒLEI MASCULÍ
Nois ............................................. 80

Noies 770
52,50%

Nois 696
47,50%

TOTALS

ATLETISME  215
HOQUEI HERBA  255
RUGBI 203
VÒLEI MASCULÍ  80
VÒLEI FEMENÍ  269
PATINATGE  109
HOQUEI GEL   119
BÀSQUET FEMENÍ  201
BÀSQUET RODES 15

TOTAL
ESPORTISTES AMATEURS 1.466
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ESPORTS AMATEURS / ATLETISME

ELS REFERENTS ESTATALS
Una temporada més el Barça d’atletisme es va consolidar 
com el club de referència en l’àmbit estatal, en un curs en el 
qual es va fregar un doblet que hauria estat històric. Després 
d’aconseguir el títol de la Copa del Rei, per segona temporada 
consecutiva en categoria masculina, els blaugranes van que-
dar-se a les portes del títol de Lliga, el qual es va decidir en 
l’últim relleu de la competició. L’equip femení va signar una 
gran segona posició a la Copa i una tercera plaça a la Lliga 
Iberdrola. La cirereta a la temporada la van posar les 26 me-
dalles aconseguides en el Campionat d’Espanya absolut: 9 
d’or, 9 d’argent i 8 de bronze, que van situar el Barça en el pri-
mer lloc del medaller. També cal destacar el títol de campions 
d’Espanya de cros.

A escala individual, cal destacar la magnífica temporada 
de la saltadora Yulimar Rojas, que va reeditar el títol de cam-
piona del món de triple salt, aconseguit a Birmingham en el 
Mundial indoor. En aquesta mateixa competició, Óscar Husi-
llos va aconseguir el títol de campió del món dels 400 metres, 
tot i que posteriorment va ser desqualificat per envair un car-
ril. Tot i així, Husillos va aconseguir enguany rècords d’Espa-
nya als 200, els 300 i els 400 metres.

Pol Retamal, Aleix Porras i Jaël Bestué van signar un gran 
campionat d’Espanya sub-20. Retamal va aconseguir el rè-
cord d’Espanya dels 200 metres d’aquesta categoria, un rè-
cord que també va assolir Bestué en la mateixa distància. 
Porras va aconseguir la quarta millor marca de l’atletisme es-
panyol sub-20 de tots els temps en els 400 metres.

Primer Equip Masculí

Primer Equip Femení

Sub-20 Masculí

Promoció

EQUIP/CATEGORIA

Campionat de Catalunya Clubs Pista Coberta

Copa del Rei Pista Coberta

Campionat de Catalunya Clubs Aire Lliure

Lliga Nacional Divisió d’Honor

Campionat de Catalunya Clubs Pista Coberta

Copa de la Reina Pista Coberta

Campionat d’Espanya de Cros

Campionat de Catalunya Clubs Aire Lliure

Lliga Nacional Divisió d’Honor

Campionat de Catalunya Clubs Sub-20

Copa Clubs Sub-20 Pista Coberta

Campionat d’Espanya Clubs Sub-20 Aire Lliure

Campionat de Catalunya de Clubs Sub-20

Campionat de Catalunya Cros (equip sub-14 masculí)

CAMPIONAT

Primer

Primer

Primer

Segon

Primer

Tercer

Primer

Primer

Tercer

Primer

Segon

Segon

Primer

CLASSIFICACIÓ

RESULTATS
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ESPORTS AMATEURS / RUGBI

LA MILLOR TEMPORADA EN 30 ANYS
El conjunt dirigit per Tomy García va signar enguany una 
temporada històrica que va trencar registres de fa més de 30 
anys. A la Lliga, els blaugranes van signar la millor classifica-
ció des del curs 1984/85 després de finalitzar la competició 
en setena posició amb 51 punts, gràcies a les nou victòries i 
als 15 punts de bonificació. Una Lliga que també serà recor-
dada pel triomf a la Teixonera davant de la UE Santboiana en 
el derbi català de la segona volta. Un fet, derrotar l’etern rival, 
que no s’esdevenia en competició oficial des de feia més de 
tres dècades. D’altra banda, el primer equip també va dur a 
terme una gran actuació a les semifinals de la Copa, tot i per-
dre davant del Silverstorm El Salvador, en un partit disputat al 
camp municipal de La Foixarda amb més de 3.200 especta-
dors a la graderia. 

A les categories inferiors, cal destacar el títol de campions 
de Catalunya en la categoria sub-14, el qual referma la salut 
del planter blaugrana, actualment un dels millors del rugbi 
a l’estat espanyol.

Sènior A

Sènior B

Sènior C

Sub-18

Sub-16

Sub-14

Sub-14

Sub-12

Sub-10

Sènior

Sub-18

Sub-16

Sub-14

EQUIP/CATEGORIA

Divisió d’Honor

Copa del Rei

Divisió d’Honor Catalana

Primera Catalana

Primera Catalana

Primera Catalana

Primera Catalana

Campionat d’Espanya

Campionat d’Espanya

Campionat d’Espanya

Campionat de Catalunya Rugbi 7

Campionat de Catalunya Rugbi 7

Campionat de Catalunya Rugbi 7

Campionat de Catalunya Rugbi 7

CAMPIONAT

Setè

Semifinals

Tercer

Vuitè

Sisè

Quart

Primer

Quart Plata

Sisè

Cinquè

Primer

Tercer

Primer

Segon

CLASSIFICACIÓ

RESULTATS
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ESPORTS AMATEURS / VOLEIBOL MASCULÍ

LLIGA CATALANA I PAS ENDAVANT 
A LA SUPERLLIGA I A LA COPA 

Després de la setena posició de la temporada 2016/17, l’equip 
de voleibol masculí va començar la temporada emportant-se 
el títol de la Lliga catalana. A la Superlliga, tot i que finalment 
el conjunt dirigit per David Lorente no va poder entrar als 
play-o·s i va finalitzar en sisena posició, els blaugranes van 
estar ficats en la lluita per la quarta plaça fins a les últimes 
jornades. L’equip barcelonista va signar una gran primera vol-
ta que li va permetre classificar-se per a la Copa del Rei, com-
petició a la qual no accedia des de feia set anys.

En la competició del KO els blaugranes van estar a punt de 
fer saltar la sorpresa i eliminar l’Unicaja en un partit en què el 
Barça va fregar una remuntada espectacular, però va acabar 
caient als quarts de final per 3 sets a 2. 

Cal destacar també el títol de campió de Catalunya que 
l’equip juvenil va conquerir després de guanyar a la final el CV 
Sant Pere i Sant Pau per 3 sets a 2.

Superlliga

Sènior B

Juvenil

Cadet

Infantil

Aleví

EQUIP/CATEGORIA

Divisió d’Honor 

Copa del Rei

Lliga Catalana

Primera Catalana

Fase d’ascens a 1a Nacional

Primera catalana Juvenil

Campionat d’Espanya

Primera Catalana Cadet

Primera Catalana Infantil

Primera Catalana Aleví

Campionat d’Espanya

CAMPIONAT

Sisè

Quarts de final

Primer

Primer

Primer

Cinquè

Desè

Cinquè

Quart

Segon

23è

CLASSIFICACIÓ

RESULTATS
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UN BRONZE AMB REGUST D’OR
L’hoquei herba va renéixer de les cendres de la temporada 
passada. Els blaugranes, que tenien Oriol Torras com a nou 
tècnic del primer equip, van passar de salvar-se en les últi-
mes jornades de Lliga la temporada 2016/17 a penjar-se el 
bronze a la Copa del Rei d’enguany. El Barça va signar una 
magnífica competició del KO superant el Júnior als quarts i, 
tot i perdre a la semifinal davant del RC Polo, els blaugranes 
van acabar superant l’Atlètic Terrassa per 4-3, en un partit que 
es va decidir als shootouts i que va permetre al Barça acabar 
pujant al tercer graó del podi.

A la Lliga, el Barça va finalitzar la fase regular en sisena po-
sició, després de superar equips capdavanters de la màxima 
competició espanyola d’hoquei herba com l’Atlètic Terrassa, 
el Club de Campo i el Júnior. Als play-o·s, els blaugranes no 
van poder superar l’eliminatòria davant del Club de Campo i 
van quedar fora de la Final Four.

També cal destacar els dos títols de campions de Catalunya 
d’hoquei sala, en categoria sènior i cadet, així com la partici-
pació d’aquestes dues categories en els campionats d’Espa-
nya de sala. El primer equip va acabar amb el bronze penjat, 
mentre que els cadets van proclamar-se campions d’Espanya.

1r EQUIP MASCULÍ

1r EQUIP FEMENÍ

2n EQUIP MASCULÍ

2n EQUIP FEMENÍ

Juvenil Masculí

Cadet Masculí A

Cadet Masculí B

Cadet Femení

Infantil Masculí A

Infantil Masculí B

Infantil Femení A

Infantil Femení B

Aleví Masculí

Aleví Femení 

Benjamí Masculí

Benjamí Femení

Hoquei + FCB
Hoquei + FCB Paideia Blau
Hoquei + FCB Paideia Grana

EQUIP/CATEGORIA

Divisió d’Honor
Campionat Catalunya Herba
Copa del Rei
Campionat Catalunya Sala
Primera Divisió Femenina
Campionat Catalunya Herba
Campionat Catalunya Sala
Campionat Catalunya Herba
Campionat Catalunya Sala
Campionat Catalunya Herba
Campionat Catalunya Sala
Campionat Catalunya Herba
Campionat Catalunya Sala
Campionat Catalunya Herba A
Campionat Catalunya Sala
Campionat Espanya Sala
Campionat Catalunya Herba B
Campionat Catalunya Sala C
Campionat Catalunya Herba B
Campionat Catalunya Sala C
Campionat Catalunya Herba A
Campionat Catalunya Sala
Copa Federació B
Campionat Catalunya Herba C
Campionat Catalunya Sala C
Copa Federació C
Campionat Catalunya Herba A
Campionat Catalunya Sala
Copa Federació A
Campionat Catalunya Herba C
Campionat Catalunya Sala C
Copa Federació C
Campionat Catalunya Herba C
Campionat Catalunya Sala
Copa Federació C
Campionat Catalunya Herba B
Campionat Catalunya Sala
Copa Federació C
Campionat Catalunya Herba B
Copa Catalunya B
Copa Federació B
Campionat Catalunya Herba C
Copa Catalunya C
Copa Federació C
Lliga BBVA
Lliga BBVA
Lliga BBVA

CAMPIONAT

Sisè
Quart
Tercer

Primer
Setè

Vuitè
Cinquè

Desè
Cinquè
Vuitè
Tercer

Sisè
Sisè
Sisè

Primer
Primer

Novè
Setè
Setè

Tercer
Setè

Cinquè
Segon
Segon
Segon
Tercer

Setè
Sisè
Setè

Quart
Setè

Cinquè
Tercer
Tercer
Segon

Sisè
Tercer
Segon

Sisè
Cinquè

Setè
Quart
Tercer
Segon

Primer
Tercer
Novè

CLASSIFICACIÓ

RESULTATS
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Sènior

U20

U17

U14

EQUIP/CATEGORIA

Lliga Nacional

Copa del Rei

Lliga Nacional

Copa d’Espanya

Lliga Nacional

Copa d’Espanya

Lliga Nacional

CAMPIONAT

Tercer

Semifinals

Segon

Segon

Primer

Primer

Primer 

CLASSIFICACIÓ

RESULTATSFUTUR ASSEGURAT 
Les categories inferiors van ser les grans protagonistes del 
curs de l’hoquei gel. De fet, les categories sub-14 i sub-17 van 
aconseguir dos doblets en guanyar la Lliga i la Copa en cada 
categoria. Aquests títols refermen la tasca formativa que la 
secció realitza temporada rere temporada i que asseguren el 
futur del primer equip d’hoquei gel.

Un altre dels èxits de les categories inferiors del Barça 
d’hoquei gel va ser la participació de l’equip sub-14 en el 
torneig internacional Pee-wee del Canadà, un dels torneigs 
més importants del món de l’hoquei formatiu. Els joves blau-
grana van fer saltar la sorpresa i van poder arribar fins als 
quarts de final.

El primer equip es va classificar per a les semifinals de la 
Copa del Rei, en què els blaugranes van acabar caient en un 
partit molt ajustat davant del CH Jaca. A la Lliga, els barcelo-
nistes es van classificar per als play-o·s després de finalitzar 
en tercera posició a la fase regular amb un rècord de 9 victò-
ries, de les quals 2 a la pròrroga, i 7 derrotes. En l’eliminatòria 
davant del CH Jaca, els aragonesos van acabar imposant-se 
i van deixar el Barça fora de la final.
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ESPORTS AMATEURS / PATINATGE ARTÍSTIC SOBRE GEL

DOMINI ALS CAMPIONATS  
DE CATALUNYA I D’ESPANYA

Una temporada més el Barça de patinatge artístic sobre gel va 
demostrar el seu potencial en totes les competicions en què 
va participar. Amb una setantena de patinadors i patinadores 
dins de la secció, el Barça de patinatge artístic sobre gel s’ha 
consolidat com un dels clubs més importants. El fruit de tots 
els èxits es va veure a final de temporada, quan un total de 6 
patinadores van aconseguir proclamar-se campiones d’Espa-
nya, 13, campiones de Catalunya, i en total 31 patinadors de la 
secció van aconseguir medalla en un d’aquests campionats.

Aleix Gabara

Isabella Gámez / Ton Consul

Olivia Smart / Adrià Díaz 

Gael Foulon

Júlia Rodríguez

Guiu Oliver

Ariadna Sibera

BALLET

Alina Jiménez

Valery Russo

Ariadna Gupta

Nur Aynoa Yilmaz

Aidan Huestis

Carla Sánchez

Laura Fluvià

Juan Parra

Guiu Oliver

Annika Huestis

Paula Foulon

Ona Fitó

Marina Revilla

Mara Martínez

Gael Foulon

Júlia Rodríguez

Alexandra Martínez

Fanny Maria

Marta Joly

Erika Riera

Arnau Joly

Laia Bertran

Sara Alberch

PATINADOR/PATINADORA

Campionat d’Espanya Absolut (Júnior)

Campionat d’Espanya Absolut (Parelles Júnior)

Campionat d’Espanya Absolut (Parelles Sènior)

Campionat d’Espanya Infantil (debs)

Campionat d’Espanya Infantil (Basic Novice A)

Campionat d’Espanya Infantil (Basic Novice A)

Campionat d’Espanya Infantil (Júnior Segona)

Campionat d’Espanya Infantil (Ballet Sènior)

Campionat de Catalunya Autonòmic (Escola)

Campionat de Catalunya Autonòmic (Escola)

Campionat de Catalunya Autonòmic (debutants)

Campionat de Catalunya Autonòmic (debutants)

Campionat de Catalunya Autonòmic (debutants)

Campionat de Catalunya Autonòmic (Aleví)

Campionat de Catalunya Autonòmic (Aleví)

Campionat de Catalunya Autonòmic (Aleví)

Campionat de Catalunya Autonòmic (Infantil A)

Campionat de Catalunya Autonòmic (Cadet)

Campionat de Catalunya Autonòmic (Cadet)

Campionat de Catalunya Autonòmic (Novice Regional)

Campionat de Catalunya Nacional (debs)

Campionat de Catalunya Nacional (debs)

Campionat de Catalunya Nacional (debs)

Campionat de Catalunya Nacional (Basic Novice A)

Campionat de Catalunya Nacional (Basic Novice A)

Campionat de Catalunya Nacional (Novice Advanced)

Campionat de Catalunya Nacional (Novice Advanced)

Campionat de Catalunya Nacional (Novice Advanced)

Campionat de Catalunya Nacional (Novice Advanced)

Campionat de Catalunya Nacional (Júnior Isu)

Campionat de Catalunya Nacional (Júnior Segona)

CAMPIONAT (CATEGORIA)

Primer

Primera

Primera

Tercer

Primera

Tercer

Tercera

Primer

Primera

Tercera

Primera

Segona

Primer

Primera

Segona

Primer

Primer

Primera

Segona

Primera

Primera

Tercera

Tercer

Primera

Segona

Primera

Segona

Tercera

Primer

Tercera

Primera

CLASSIFICACIÓ

RESULTATS
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ESPORTS AMATEURS / BÀSQUET EN CADIRA DE RODES

L’ASCENS S’ESCAPA A LA PRÒRROGA
L’UNES Barça, amb Oriol Claret i Jaume Vilella a la banqueta, 
no va poder aconseguir l’ascens a la Primera Divisió espa-
nyola després de caure a la semifinal de la Final Four d’as-
cens que es va jugar a Múrcia. Els blaugranes van forçar la 
pròrroga amb un triple en els darrers segons de partit, però 
finalment l’equip de bàsquet en cadira de rodes no va poder 
superar l’UCAM Múrcia i va quedar fora de la final. Tot i així, 
cal destacar la quasi perfecta primera fase que els blaugranes 
van realitzar. De fet, l’UNES Barça va finalitzar en segona po-
sició del seu grup empatat amb el CAI Deporte Adaptado amb 
nou victòries i només una derrota en les deu jornades que es 
van disputar.

D’altra banda, en l’últim títol en joc de la temporada, l’UNES 
Barça va finalitzar en segona posició de la Copa Catalunya, 
que es va disputar a Manresa. Amb aquest segon lloc els 
blaugranes no van poder reeditar el títol de la temporada 
passada. El Barça va guanyar el primer partit davant del Cos-
ta Daurada, però no va poder superar el Global Basket, que va 
acabar enduent-se el títol.
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ESPORTS AMATEURS / BÀSQUET FEMENÍ

UN ANY DE CONSOLIDACIÓ  
A LA LLIGA FEMENINA 2

El bàsquet femení arribava al seu primer any a la Lliga Fe-
menina 2 en la millor dinàmica possible després d’aconse-
guir un ascens perfecte. El conjunt dirigit per Mateo Rubio va 
signar una primera volta immillorable que va permetre a les 
blaugranes estar tota la temporada ficades de ple en la lluita 
pel play-o· d’ascens a Primera Divisió. I tot i que finalment 
les de Sant Feliu no van poder finalitzar la fase regular entre 
les quatre primeres, van signar una temporada per emmar-
car en el seu primer any en aquesta competició estatal. El 
Barça CBS va finalitzar la fase regular en sisena posició amb 
14 victòries en 26 jornades, uns resultats que permeten a les 
blaugranes mirar amb optimisme la temporada 2018/19.

A les categories inferiors, cal destacar la participació de 
l’equip cadet en el Campionat d’Espanya després de procla-
mar-se subcampiones de Catalunya en aquesta categoria. 
En el campionat estatal, les joves blaugranes van finalitzar 
en quarta posició.

Sènior A

Sènior B

Júnior A

Júnior B

Cadet A

Cadet B

Cadet Grana

Cadet Groc

Infantil A

Infantil Blau

Infantil Grana

Preinfantil

Mini A

Mini Blau

Mini Grana

Premini A

Premini Blau

Premini Grana

EQUIP

Lliga Femenina 2

Lliga Catalana LF2

Segona Catalana

Campionat de Catalunya Preferent

Final 4 Campionat de Catalunya

Campionat de Catalunya Nivell A

Fase Final

Campionat de Catalunya Preferent

Final 4 Campionat de Catalunya

Campionat d’Espanya

Campionat de Catalunya Interterritorial

Fase Final

Campionat de Catalunya Interterritorial

C.C. Cadet Femení

Campionat de Catalunya Nivell A

FINAL 4 Campionat de Catalunya

Campionat d’Espanya

C.C. Infantil Femení

Fase Final

C.C. Infantil Femení

Campionat de Catalunya Nivell A2

Fase Final A2

Campionat de Catalunya Nivell A

Fase Final A1

Campionat de Catalunya Nivell A2

Campionat de Catalunya Nivell C

Campionat Territorial Nivell A

Campionat Territorial Nivell C

Campionat Territorial Nivell C

CAMPIONAT

Setè

Segon

Quart

Quart

Quart

Primer de Grup

Segon

Segon

Segon

Quart

Primer de Grup

Quart

Vuitè

Quart

Primer de Grup

Tercer

Tercer

Segon

Segon

Segon

Tercer

Primer

Tercer

Sisè

Tercer

Quart

Segon

Primer

Quart

CLASSIFICACIÓ

RESULTATS
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ESPORTS AMATEURS / VOLEIBOL FEMENÍ

UN ANY A LA LLIGA I DESTACAT  
PAPER DE LES CATEGORIES INFERIORS

Enguany el conjunt dirigit per Adrián Fiorenza va tornar a as-
solir el principal objectiu de la temporada: la permanència a 
la Lliga Iberdrola de voleibol. Les blaugranes van aconseguir 
mantenir la categoria de manera matemàtica en la jornada 
número 18 de competició i van finalitzar la fase regular en de-
sena posició amb 20 punts, onze més que el VP Madrid (on-
zenes classificades). Amb aquesta permanència, el CV Barça 
jugarà, per setena temporada consecutiva, a la màxima com-
petició espanyola del voleibol femení. 

Aquesta campanya també van tenir un paper destacat les 
jugadores de les categories Júnior i Juvenil. Les primeres van 
aconseguir proclamar-se campiones de la Superlliga Júnior 
en superar el DSV Sant Cugat (1-3), mentre que les juvenils van 
endur-se el Campionat de Catalunya d’aquesta categoria. 

Superlliga

Primera Nacional

Primera Catalana

Segona Catalana

Juvenil A

Juvenil Blau

Juvenil Grana

Juvenil Pro

Cadet A

Cadet Blau

Cadet Grana

Cadet Pro

Infantil A

Infantil Verd

Infantil Taronja

Infantil Blanc

Infantil Vermell

Infantil Groc

Infantil Rosa

Infantil Lila

Aleví A

EQUIP/CATEGORIA

Lliga Iberdrola

Lliga Catalana Superlliga

Primera Divisió Nacional

Lliga Catalana Divisió d’Honor

Primera Divisió Catalana

Segona Divisió Catalana

Superlliga Júnior

Campionat d’Espanya

Fase Final Campionat de Catalunya Primera Divisió 

Segona Divisió Catalana

Segona Divisió - Fase Permanència 

Tercera Divisió - Fase Ascens

Fase Final Campionat de Catalunya Primera Divisió 

Segona Divisió - Fase Ascens

Segona Divisió - Fase Permanència 

Tercera Divisió - Fase Ascens

Campionat d’Espanya

Fase Final Campionat de Catalunya 1a Divisió 

Segona Divisió Catalana

Segona Divisió - Fase Campionat G3

Segona Divisió - Fase Campionat G4

Segona Divisió - Fase Campionat

Segona Divisió - Fase Campionat G2

Segona Divisió - Fase Plata

Segona Divisió - Fase Plata

Fase Final Campionat de Catalunya 

CAMPIONAT

Desè

Primer

Novè

Primer

Sisè

Setè

Primer

Tercer

Primer

Primer

Primer

Sisè

Quart

Sisè

Primer

Sisè

Divuitè

Tercer

Quart

Tercer

Sisè

Sisè

Vuitè

Segon

Setè

Quart

CLASSIFICACIÓ

RESULTATS
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PENYES

Durant el cap de setmana del 5 al 7 d’agost del 2017, més de 
1.300 penyistes i 620 penyes del FC Barcelona es van reunir a 
la Ciutat Comtal amb motiu del 38è Congrés Mundial de Pe-
nyes, la concentració més gran de l’any de les penyes blau-
granes i una trobada on, un cop més, el sentiment barcelonis-
ta va ser el màxim comú denominador.

L’acte principal del Congrés Mundial de Penyes es va cele-
brar novament al Palau de Congressos de Catalunya i es va 
tornar a dividir en una sessió de treball i en una altra de caire 
més institucional, i va finalitzar amb un dinar de gala amb 
més d’un miler de comensals.

La part de treball va ser encapçalada pels representants de 
les federacions territorials de la Confederació i pel president 
de l’entitat, Antoni Guil, que va posar de manifest la importàn-
cia de les penyes com a ànim i ànima del Club amb referència 
al suport als equips del FC Barcelona, que continua sent fo-
namental per aconseguir els èxits esportius. A més, també va 
posar èmfasi en la tasca del moviment de penyes com a am-
baixades al territori i la seva obertura a tots els socis i aficio-
nats del FC Barcelona, mostrant un cop més la transversalitat 
i el sentiment d’unió de penyes i penyistes.

La segona part, més institucional, es va iniciar amb els 
parlaments del president del FC Barcelona, Josep Maria 
Bartomeu, que va lloar la tasca de tots els penyistes i va ex-
pressar l’orgull de la Junta Directiva de veure l’evolució que ha 
tingut el moviment penyístic amb la creació, primer, i la con-
solidació, després, de la Confederació Mundial de Penyes. A la 
sessió també va intervenir el directiu responsable de penyes, 
Pau Vilanova, que va insistir en la idea de continuar treballant 
per fer realitat els objectius i els projectes comuns del Club i la 
Confederació Mundial de Penyes.

La cita també va servir com a marc per lliurar la segona edi-
ció del premi Edmundo Bazo a l’Agrupació Barça Jugadors, 
amb motiu del foment de l’amistat, i el guardó Edelmira Cal-
vetó a l’equip femení d’hoquei herba amateur Mamis Culeres. 

Finalment, els penyistes van poder gaudir de la presentació 
dels nous fitxatges de la temporada del primer equip, amb 
l’entrenador Ernesto Valverde al capdavant.

Al llarg d’aquests tres dies també es van posar en marxa 
un seguit d’activitats emmarcades dins de la celebració del 
Congrés que van començar amb l’organització del Torneig 
Futbol-7 de Penyes, adreçat a nens i nenes d’entre 8 i 12 anys, 

a fi de fomentar l’esport entre els més joves. El VI Torneig de 
Cartes va reunir 140 persones a l’Auditori 1899, una competi-
ció que s’organitza amb l’objectiu de conjugar la passió blau-
grana amb la cultura i les tradicions catalanes.

El sopar popular a l’esplanada del Camp Nou va tornar a ser 
un èxit amb un nou rècord de participació de 740 persones, 
en un àpat on no van faltar les sorpreses, com l’actuació de 
Pep Plaza o el tradicional rom cremat i les havaneres a càrrec 
del grup Port-Bo.

La competició de videojocs entre joves de 8 a 18 anys, el 
Torneig Penyes Futbol Games, es va tornar a celebrar amb 
l’assistència de nens i nenes de diferents Federacions de Pe-
nyes de tot l’Estat i amb el Pro Evolution Soccer 2017 de l’em-
presa japonesa Konami com a videojoc oficial.

Com cada any, el Congrés i totes les activitats van servir 
també per continuar impulsant el Pla Estratègic 2016-21 a tra-
vés dels nou plans que la Confederació Mundial de Penyes 
està desenvolupant, seguint les directrius del Projecte Penyes 
Segle XXI 2016-2021.

El Congrés Mundial va aplegar més de 620 penyes
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PROJECTES
El Pla Estratègic de la Confederació
La Confederació Mundial de Penyes, conjuntament amb el FC 
Barcelona, fa tres anys que treballa per complir els objectius 
marcats pel Pla Estratègic 2016-21. El projecte Penyes Segle 
XXI, pedra angular d’aquest pla estratègic, engloba nou pro-
jectes amb l’objectiu de continuar sent un referent mundial 
per a les aficions, tal com va reconèixer AFEPE (Aficiones Uni-
das): Pla de Federacions, Pla de Comunicació, Pla de Patroci-
ni, Socis, fem penya, Pla Model de Penya, Pla Penyes Ciutat, 
Pla Penyes i Esport, Pla Consell de Solidaritat i Pla Expansió 
Internacional. 

Continuem fomentant la solidaritat 
Amb més de 300 actes solidaris organitzats aquesta tempo-
rada per les penyes, la Confederació va endavant amb el seu 
compromís social i potencia el vessant més solidari del movi-
ment de penyes per mitjà del Pla Consell de Solidaritat. 

Un dels actes de caire solidari més destacats va ser la par-
ticipació de la Confederació, en coŀlaboració amb la Fundació 
Barça, en la Diada del Soci Solidari, durant la qual les penyes 
i les federacions van recaptar 6.400 kg d’aliments amb l’únic 
objectiu de fomentar la solidaritat entre els joves i sensibi-
litzar-los sobre la realitat social que viuen els coŀlectius més 
vulnerables.

Amb l’impuls del Consell de Solidaritat de la Confederació, 
en total van participar en la iniciativa més de 15.000 penyis-
tes i persones d’entitats provinents de totes les federacions 
territorials catalanes, cosa que acredita el fort posicionament 
d’aquestes entitats a escala regional i la seva implicació di-
recta en la campanya.

Enguany es van iniciar una sèrie de xerrades a les penyes 
i els seus penyistes per tot el territori impulsades per la Con-
federació i amb la participació de Sor Lucía Caram, patrona 
de la Fundació Barça i promotora del programa Invulnerables, 
amb l’objectiu de sensibilitzar sobre la situació de nens i fa-
mílies que viuen en un context de vulnerabilitat màxima.

Suport a l’esport base
El Pla Penyes i Esport va ser un altre dels projectes desen-
volupats al llarg de la temporada a través d’un programa in-
novador anomenat Junts+, que té per objectiu donar suport 
a l’esport base i aproximar els joves al moviment de penyes 
mitjançant l’estímul d’acords de coŀlaboració entre entitats 
esportives i penyes de la seva zona. Enguany es van organit-
zar amb èxit accions amb l’EF Arbucienca, el FS Tecla de l’Hos-
pitalet de Llobregat, el CH Berga i el CH Garbí de Palafrugell.

També, a fi d’acostar als joves el Pla Penyes i Esport, es van 
celebrar diferents edicions del Torneig Penyes Futbol Games 
en deu Federacions de Penyes, en un format itinerant amb la 
coŀlaboració de penyes i federacions al llarg de tot el terri-
tori. Konami, patrocinador prèmium del FC Barcelona i de la 
Confederació Mundial de Penyes va ser-hi present amb el seu 
videojoc PES2018, amb el qual es van disputar els tornejos 
d’esports electrònics per a joves d’entre 8 i 18 anys.

L’Agrupació de Penyes, entitat que engloba més de 3.000 
nens i nenes i que suma més de 60 anys d’història i dedica-
ció a l’esport base, va continuar amb les seves competicions 
setmanals dels més de 200 equips, així com amb les jornades 
formatives adreçades a jugadors i pares que s’organitzen des 
de fa tres anys a les instaŀlacions del Club. Aquesta tempo-
rada, a més, alguns tècnics del FC Barcelona van realitzar un 
seguit de jornades de formació orientades als coordinadors 
i tècnics dels equips de l’Agrupació, sobre temes tan impor-
tants com la nutrició, l’assetjament a l’esport, l’ús responsable 
de les xarxes socials, etc.
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ACTES

Més d’un miler d’actes organitzats
Al llarg de l’any, la Confederació Mundial de Penyes va orga-
nitzar i coŀlaborar, per tot el món, en més de 1.000 actes i ac-
tivitats adreçades a tots els barcelonistes. A banda de Troba-
des de Penyes, aniversaris i altres celebracions, l’organització 
blaugrana va promoure diversos esdeveniments de caràcter 
social i esportiu que van posar de manifest, un cop més, la 
vinculació de les organitzacions penyístiques amb la realitat 
social de les localitats on són presents i la seva defensa dels 
valors i la identitat blaugrana.

Una de les novetats d’enguany va ser l’inici d’un seguit de 
conferències sobre la relació del FC Barcelona i Catalunya, a 
càrrec del president de la Federació de Penyes de Comarques 
de València i Marina Alta, Salvador Torres.

Les penyes, a més, es van continuar mobilitzant de manera 
exemplar amb l’assistència d’entre 50 i 200 autocars en cada 
partit al Camp Nou i van donar suport als equips en els des-
plaçaments en tots els estadis nacionals i europeus, fet que 
va culminar amb l’assistència massiva de penyistes amb mo-
tiu de la Final de la Copa del Rei, ja que més de 8.000 per-
sones van viatjar a Madrid per continuar donant suport als 
equips del FC Barcelona. Una mostra més del compromís del 
moviment amb totes les disciplines esportives del Club.

A més d’aquest acompanyament, les penyes, en l’àmbit so-
cial, continuen sent les ambaixades del Club al territori, i en 
l’àmbit econòmic també hi ajuden, en aportar un gruix con-
siderable a nivell d’entrades, carnets de soci, abonaments o 
marxandatge, entre d’altres.

La Confederació, oberta al món
Durant la temporada passada 2017/18, la Confederació Mun-
dial de Penyes va continuar impulsant el Pla de Comunicació, 
que segueix expandint i potenciant la imatge de la Confedera-
ció mitjançant la publicació quadrimestral de la revista Blau-
granes, de la qual ja s’han publicat sis números i on es pot tro-
bar tota l’actualitat del moviment de penyes, la Confederació 
i diverses entrevistes amb personalitats nostres i del món de 
l’esport com Andrés Iniesta i Juan Carlos Navarro.

La Confederació també continua treballant en el seu posi-
cionament a escala global a través de les xarxes socials, amb 
més de 5,7 milions de seguidors entre els perfils de Facebook 
i Twitter. Mitjançant les eines comunicatives de què disposa, 
l’entitat treballa per continuar oberta als socis del FC Barcelo-
na i a tots els aficionats, i per mantenir un bon flux de comu-
nicació amb totes les federacions, penyes i penyistes, amb la 
voluntat de fer créixer la família barcelonista arreu del territori 
per mitjà de la unió i la transversalitat.
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Noves Penyes Temporada 2017/18

NOM PROVÍNCIA / PAÍS

Penya Blaugrana Bali ............................................................................................................................................................. Indonèsia
Peña Barcelonista de Lepe Segundo Triplete ....................................................................................................................Huelva
Penya Barcelonista Lleida 1970 ................................................................................................................................................. Lleida
Penya Blaugrana Àrab de Barcelona ............................................................................................................................. Barcelona
Penya Barcelonista Bakú ................................................................................................................................................. Azerbaidjan
Penya Blaugrana Óssos Russos de Noginsk ......................................................................................................................Rússia
Penya Blaugrana de Baghdad........................................................................................................................................................ Iraq
Peña Corazón Blaugrana Bogotá ...................................................................................................................................... Colòmbia
Penya Barça Liege ........................................................................................................................................................................  Bèlgica
Penya Blaugrana de Budapest ...............................................................................................................................................Hongria
Penya Barcelonista de Bonastre ....................................................................................................................................... Tarragona
Penya Blaugrana Vandebarça ........................................................................................................................................... Tarragona
Peña Barcelonista Abrucena ................................................................................................................................................... Almeria
Peña Barcelonista de Rosario ............................................................................................................................................. Argentina

Les penyes, ambaixades al territori

Les penyes del FCB

Catalunya

Resta de l’EstatMón

NOVES PENYES

1.245
penyes

160.000
penyistes

33%
-35 anys

Homes Dones

450
penyes
88.000

penyistes

115
penyes
19.000

penyistes
680

penyes
53.000

penyistes
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AGRUPACIÓ BARÇA JUGADORS

UNA AGRUPACIÓ EN TRES PARAULES: REBRE, COMPARTIR, DONAR

L’Agrupació Barça Jugadors és el nexe d’unió entre el Club i 
tots els jugadors de futbol que han tingut fitxa de l’Entitat en 
qualsevol de les seves categories. Els seus objectius són vet-
llar per la qualitat de vida de l’exjugador, promoure els valors 
del Barça i mantenir la memòria històrica dels qui han suat la 
samarreta blaugrana. L’experiència, el coneixement i els va-
lors que van adquirir durant el seu pas pel Club són l’energia 
que motiva el dia a dia de l’ABJ, tant de portes endins com en 
totes aquelles accions externes en què l’Agrupació es con-
verteix en promotora dels valors i de la història del Barça. 
L’Agrupació comptava a final de la temporada 2017/18 amb 
1.303 membres.

Ajuts econòmics directes als exjugadors
Dels 1,8 milions d’euros del pressupost del 2017 de l’Agrupa-
ció –rebuts en la major part gràcies a l’aportació directa del 
futbol professional–, més de 420.000 euros es van destinar, 
a través de la Fundació Barça Veterans, a ajuts econòmics di-
rectes a exjugadors del Club. L’ajut a l’exfutbolista de la casa 
es complementa amb una Àrea de Formació que creix cada 
any –més de 500 hores l’últim exercici amb 118 alumnes– i 
amb una borsa de treball activa amb 100 inscrits per promou-
re la inserció laboral del coŀlectiu. 

Consolidació de l’equip d’exjugadores
La temporada 2017/18 va representar la culminació de la in-
tegració del coŀlectiu de nous membres de l’Agrupació, que 
actualment és de 85 exjugadores. L’equip ABJ Femení dis-
posa d’una estructura esportiva pròpia, un horari d’entrena-
ment exclusiu setmanal i entre setembre i juny va disputar 11 
partits, el més significatiu dels quals va ser el que el va por-
tar a Aigion (Grècia). A més, va participar en els tradicionals 
partits de Nadal i d’estiu. 

Entre l’activitat esportiva cal destacar la participació dels 
equips masculins en partits benèfics, com l’organitzat a Sa-
ragossa per l’entitat ASPANOA a favor de la investigació del 
càncer infantil, i també amb el Barça Innovation Hub. 

Una agrupació al costat del Club
L’Agrupació està cada cop més interconnectada amb les àre-
es del Club. A partir de l’Àrea Social, que n’és el vincle princi-
pal, l’Agrupació té una relació consolidada amb la Fundació 
Barça i la Barça Escola, amb les quals coŀlabora en projectes 
com les accions solidàries per a refugiats, el Robot Pol i la in-
serció laboral d’exjugadors. Al llarg de la temporada 2017/18 
es va aprofundir en la relació amb Masia 360, especialment 
en l’Àrea de Formació, i en la posada en marxa del projecte 
Identitat Barça.

La presència d’exjugadors en actes de penyes barcelonis-
tes com un servei que ofereix l’ABJ al Club es va mantenir 
en nivells de temporades anteriors, amb 158 participacions. 
Els exjugadors per segon any van participar en una jornada 
de formació i van rebre el reconeixement de la Confederació 
Mundial de Penyes amb el Premi Edmundo Bazo.
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Més activitat institucional i social de l’Agrupació

• El jugador del primer equip Sergi Roberto va rebre el Premi 
Barça Jugadors, instaurat per l’Agrupació per reconèixer el 
joc net dels nostres jugadors. 

• Calella (el Maresme) va acollir la Setmana Barça Jugadors, 
un seguit d’actes per la població que van culminar amb la Tro-
bada anual d’exjugadors del Club.

• L’Agrupació va posar en marxa Tribuna Barça, una iniciativa 
en què exjugadors del Club miren per televisió partits del pri-
mer equip amb infants malalts, en aquest cas de l’Hospital de 
la Vall d’Hebron.

• Activitats per als exjugadors més grans de 65 anys. Durant 
la temporada es va posar en marxa la Folgueta, una activitat 
lúdica per als exjugadors més grans de les categories infe-
riors que es va dur a terme a la Vall d’Aran. Verona (Itàlia) va 
acollir la Folga per als exjugadors del primer equip.

• El secretari general de l’esport, Gerard Figueras, va presidir el 
Sopar Anual de l’ABJ, amb 420 assistents. Durant el sopar es 
va retre un homenatge pòstum a l’exjugador Sergio Chavarría, 
que al mes de setembre va morir de manera sobtada a l’edat 
de 43 anys.

• L’Agrupació va ser present en dos partits dels Barça Le-
gends, als comiats d’Iniesta i Mascherano com a jugadors del 
primer equip, a la jornada És futbol i és femení, i va acompa-
nyar el Club en el funeral d’Enrique Castro Quini.

• Partits de futbol i jornades de lideratge, anomenades Coach 
Values, són les activitats que l’Agrupació va oferir a empreses 
patrocinadores i coŀlectius.

• En l’àmbit de la comunicació, l’Agrupació disposa de pàgina 
web pròpia, un programa propi a Barça TV, Seguim en Joc, i un 
suplement bimensual amb el diari Sport. Les xarxes socials 
sumaven a final de temporada un total de 205.000 seguidors.


