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Memòria 2005/2006
juntato

Joan Laporta i Estruch President

Albert Vicens i Rahola Vicepresident primer (Relacions Institucionals)

Ferran Soriano i Compte Vicepresident (Operacions i Economia)

Marc Ingla i Mas Vicepresident (Màrqueting i Media)

Alfons Godall i Martínez Vicepresident (Àrea Social)

Xavier Cambra i Vergés Secretari i Portaveu

Jaume Ferrer i Graupera Tresorer i Àrea Esportiva

Josep Cubells i Ribé Àrea Esportiva

Albert Perrín i Calvet Àrea Esportiva

Alfonso Castro i Sousa Àrea d'Operacions i Economia i Àrea de Seguretat

Joan Franquesa i Cabanas  Àrea d'Operacions i Economia

Rafael Yuste i Abel  Àrea d'Operacions i Economia

Evarist Murtra de Anta Àrea d'Operacions i Economia

Josep Luís Vilaseca i Requena    Àrea d'Operacions i Economia

Antoni Rovira i Monjo Àrea Social

Claudia Vives-Fierro i Planas Àrea Social

Joan Boix i Sans Àrea Social

junta directiva temporada 2005/06
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Benvolguts socis,

Teniu a les vostres mans la
memòria d’un any extraordi-
nari. Extraordinari en gairebé
tots els aspectes. El futbol
ens ha donat la Lliga espan-
yola per segon any consecu-
tiu i la Lliga de Campions, la
Copa d’Europa de tota la
vida. El futbol ha guanyat els
dos títols més importants
que ha jugat. Afegits a la
Supercopa d’Espanya que va
aconseguir a començaments
de la temporada, ens dóna
un triplet extraordinari.

També el balanç de les sec-
cions és força bo. Només el
bàsquet no ha retornat amb títols l’esforç que fa el club. Però, la classificació per a la Final a
Quatre de Praga és una prova que les bases que hem posat són sòlides. Els títols han de tor-
nar a una secció que és emblemàtica per al club.

I econòmicament i socialment, la salut del FC Barcelona és extraordinària, també. Seguim crei-
xent en tots dos àmbits. És un creixement coherent i ordenat. La situació econòmica és molt
bona. Mantenim encara un deute important. Toca, per tant, ser prudents. Però, hem situat el
club en posició d’obtenir beneficis cada any i els nous contractes que hem signat, especialment
el referent a la cessió dels drets de televisió, ens garanteixen un nivell d’ingressos suficients
com per mantenir-nos al primer nivell esportiu i estabilitzar financerament el club de manera
definitiva.

El present és extraordinari, però el futur que tenim per endavant és encara més engrescador.
Tenim molts reptes per endavant, i els projectes i la il·lusió per afrontar-los. El primer de tots, i
creiem que també el més important, el de situar el FC Barcelona com a més que un club al món.
Perquè notem que aquesta demanda existeix arreu on el futbol ens porta, però també perquè
és donar una sortida lògica i coherent a la vocació universal del FC Barcelona.

Esperem fer aquest camí plegats.

Visca el Barça i visca Catalunya!

Joan Laporta i Estruch
President del FC Barcelona

Memòria 2005/2006
Salutació 
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PLANTILLA PROFESSIONAL FC BARCELONA TEMPORADA 2005/2006

ENTRENADOR
Frank Rijkaard

COS TÈCNIC
Henk Ten Cate
Eusebio Sacristán
Juan Carlos Unzué

PREPARADORS FÍSICS
Paco Seirul·lo / Albert Roca

DOCTORS
Lluís Til
Gil Rodas
Toni Tramullas

MATERIAL
Josep Maria Corbella
José Antonio Ibarz
Gabriel Galán

FISIO I MASSATGISTA
Àngel Mur

FISIOTERAPEUTES
Jaume Jardí / Carles Martín

ATS ESPORTIU-Manel García

TÈCNIC EN MUSCULACIÓ
Joan Solé 

DELEGAT
Carles Naval

*Dades corresponents
a partits oficials

31 partits 
2.456 minuts jugats
2 gol marcat
13 rematades
3 assistències
40 faltes comeses
32 faltes rebudes
5 targetes grogues
0 targetes vermelles

48 partits 
4.268 minuts jugats
0 gol marcat
21 rematades
0 assistències
69 faltes comeses
38 faltes rebudes
5 targetes grogues
0 targetes vermelles

OLEGUER PRESAS 
Defensa (02-02-80)

23 partits 
1.446 minuts jugats
2 gol marcat
22 rematades
0 assistències
46 faltes comeses
46 faltes rebudes
4 targetes grogues
1 targetes vermelles

22 partits 
1.766 minuts jugats
0 gol marcat
22 rematades
1 assistències
20 faltes comeses
21 faltes rebudes
0 targetes grogues
1 targetes vermelles

RAFAEL MÁRQUEZ 
Defensa (26 años)

45 partits 
4.032 minuts jugats
26 gol marcat
171 rematades
16 assistències
53 faltes comeses
146 faltes rebudes
5 targetes grogues
1 targetes vermelles

RAFAEL MÁRQUEZ 
Defensa (26 años)

38 partits 
2.366 minuts jugats
4 gol marcat
60 rematades
3 assistències
52 faltes comeses
62 faltes rebudes
6 targetes grogues
0 targetes vermelles

RAFAEL MÁRQUEZ 
Defensa (26 años)

20 partits 
809 minuts jugats
1 gol marcat
6 rematades
0 assistències
21 faltes comeses
21 faltes rebudes
2 targetes grogues
1 targetes vermelles

RAFAEL MÁRQUEZ 
Defensa (26 años)

43 partits 
3.703 minuts jugats
5 gol marcat
60 rematades
2 assistències
87 faltes comeses
165 faltes rebudes
13 targetes grogues
1 targetes vermelles

SYLVIO MENDES “SYLVINHO”
Defensa (12-04-74)

XAVIER HERNÁNDEZ  
Migcampista (25-01-80)

THIAGO MOTTA 
Migcampista(28-08-82)

MARK VAN BOMMEL
Migcampista (22-04-77)

RONALDO DE ASSÍS “RONALDINHO” 
Migcampista (21-03-80)

ANDERSON LUIS DE SOUZA “DECO”
Migcampista (27-08-77)

GABRIELGARCÍA “GABRI”
Migcampista (10-02-79)

VAN BOMMEL, Mark
PSV Eindhoven

EZQUERRO, Santi
Athletic Club 

ALTES  JUGADOR/EQUIP

López, GERARD
AS Mónaco

NAVARRO, Fernando
RCD Mallorca (cedit)

ALBERTINI, Demetrio
Retirat

BAIXES
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49 partits 
4.570  minuts jugats
36 gols encaixats
1 falta comesa
6 faltes rebudes
0 faltes comeses
2 targetes grogues
0 targetes vermelles

8 partits
732 minuts jugats 
12 gols encaixats
0 rematades
0 assistències
0 faltes comeses
0 faltes rebudes
0 targetes grogues

ALBERT JORQUERA  
Porter (03-03-79)

0 partits 
0 minuts jugats
0 gol marcat
0 rematades
0 assistències
0 faltes comeses
0 faltes rebudes
0 targetes grogues

42 partits 
2.815 minuts jugats
1 gol marcat
15 rematades
3 assistències
75 faltes comeses
66 faltes rebudes
11 targetes grogues
0 targetes vermelles

RAFAEL MÁRQUEZ 
Defensa (26 años)

37 partits 
3.037 minuts jugats
1 gol marcat
35 rematades
2 assistències
50 faltes comeses
62 faltes rebudes
11 targetes grogues
1 targetes vermelles

RAFAEL MÁRQUEZ 
Defensa (26 años)

52 partits 
4.814 minuts jugats
1 gol marcat
11 rematades
0 assistències
65 faltes comeses
86 faltes rebudes
11 targetes grogues
1 targetes vermelles

RAFAEL MÁRQUEZ 
Defensa (26 años)

36 partits 
2.970 minuts jugats
1 gol marcat
27 rematades
3 assistències
71 faltes comeses
33 faltes rebudes
3 targetes grogues
0 targetes vermelles

RAFAEL MÁRQUEZ 
Defensa (26 años)

41 partits 
3.287 minuts jugats
0 gol marcat
15 rematades
0 assistències
77 faltes comeses
59 faltes rebudes
15 targetes grogues
1 targetes vermelles

VÍCTOR VALDÉS 
Porter (14-01-82)

JULIANO BELLETTI 
Defensa (20-06-76)

RUBEN IVÁN MARTÍNEZ 
Porter (22-06-84)

CARLES PUYOL 
Defensa (13-04-78)

RAFAEL MÁRQUEZ 
Defensa (13-02-79)

JOSÉ GOMES EDMÍLSON
Defensa (10-07-76)

GIO VAN BRONCKHORST 
Defensa (05-02-75)

49 partits 
2.661 minuts jugats
1 gol marcat
30 rematades
4 assistències
43 faltes comeses
57 faltes rebudes
4 targetes grogues
0 targetes vermelles

CO” ANDRÉS INIESTA
Migcampista (11-05-84)

42 partits 
2.183 minuts jugats
15 gol marcat
65 rematades
3 assistències
31 faltes comeses
39 faltes rebudes
1 targetes grogues
0 targetes vermelles

43 partits 
2.693 minuts jugats
8 gol marcat
88 rematades
5 assistències
29 faltes comeses
39 faltes rebudes
3 targetes grogues
0 targetes vermelles

LUDOVIC GIULY
Davanter (10-07-76)

43 partits 
4.322 minuts jugats
34 gol marcat
202 rematades
7 assistències
54 faltes comeses
63 faltes rebudes
2 targetes grogues
0 targetes vermelles

9 partits 
341 minuts jugats
1 gol marcat
9 rematades
1 assistències
13 faltes comeses
9 faltes rebudes
0 targetes grogues
0 targetes vermelles

RAFAEL MÁRQUEZ 
Defensa (26 años)

19 partits 
835 minuts jugats
4 gol marcat
30 rematades
1 assistències
8 faltes comeses
13 faltes rebudes
0 targetes grogues
0 targetes vermelles

RAFAEL MÁRQUEZ 
Defensa (26 años)

25 partits 
1.450 minuts jugats
8 gol marcat
67 rematades
3 assistències
27 faltes comeses
63 faltes rebudes
2 targetes grogues
0 targetes vermelles

RAFAEL MÁRQUEZ 
Defensa (26 años)

0 partits 
0 minuts jugats
0 gol marcat
0 rematades
0 assistències
0 faltes comeses
0 faltes rebudes
0 targetes grogues
0 targetes vermelles

RAFAEL MÁRQUEZ 
Defensa (26 años)

HENRIK LARSSON
Davanter (20-09-71)

MAXIMILIANO GASTÓN “MAXI”
Davanter (03-04-84)

SAMUEL ETO’O  
Davanter (10-03-81)

LIONEL MESSI 
Davanter (24-06-87)

SANTIAGO EZQUERRO  
Davanter (14-12-76)

DAMIÀ ABELLA
Defensa (15-04-82)
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El FC Barcelona va conquerir brillantment la lliga
espanyola i va poder revalidar el títol assolit la tem-
porada anterior. L’equip barcelonista va ser el clar
dominador al llarg del campionat i va sumar 82
punts, dotze més que el segon classificat, el R.
Madrid. Va ser l’equip més golejador (80), el tercer
menys golejat (35) i va aconseguir un total de 25
victòries, set empats i sis derrotes. A més, Eto’o va
guanyar el Trofeu Pitxitxi amb 26 gols. Després d’un
inici de lliga irregular, el conjunt blaugrana va enca-
denar catorze victòries consecutives, rècord absolut
en la història del club en aquesta competició, que
van ser clau en el desenllaç del torneig. La ratxa del
Barça va acabar a la jornada 22 però ja tenia un

coixí de dotze punts respecte el seu immediat per-
seguidor, el València i treze sobre el R. Madrid i
l’Osasuna. Només calia esperar. El títol es va assolir
de manera matemàtica el 3 de maig, a la jornada 36.
La derrota del València a Mallorca (2-1) va possibili-
tar el títol barcelonista, que va coincidir a la mitja
part del del seu partit a Balaídos. Amb tot, els juga-
dors van demostrar la seva professionalitat i van
exhibir la seva millor actitud, un reflex del que va
ser el campionat, i van vèncer per 0-1. Una victòria
de campió. L’eufòria es va desbordar quatre dies
després quan 1.200.000 persones van sortir pels
carrers de la ciutat per celebrar amb l’equip la divui-
tena lliga espanyola en la història del club.

10

Aquest any, també!

lliga
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1 27-08-05 Alabès – FC Barcelona 0-0 -

2 11-09-05 FC Barcelona – Mallorca 2-0 Eto’o (2)

3 18-09-05 At. Madrid – FCB 2-1 Eto’o

4 21-09-05 FC Barcelona – València 2-2 Giuly, Deco

5 24-09-05 Betis – FC Barcelona 1-4 Van Bommel, Eto’o (2),  Ezquerro

6 01-10-05 FC Barcelona – Saragossa 2-2 Ronaldinho (p), Eto’o

7 15-10-05 Deportivo – FCB 3-3 Eto’o, Ronaldinho (2)

8 22-10-05 FC Barcelona – Osasuna 3-0 Eto’o (2), Giuly

9 30-10-05 FC Barcelona – R. Societat 5-0 Van Bommel, Ronaldinho (2), Puyol, Larsson

10 06-11-05 Getafe – FC Barcelona 1-3 Eto’o, Giuly, Motta

11 26-10-05 FC Barcelona – Màlaga 2-0 Ronaldinho (p), Larsson

12 19-11-05 R. Madrid – FC Barcelona 0-3 Eto’o, Ronaldinho (2)

13 27-11-05 FC Barcelona – Racing 4-1 Eto’o, Messi, Ronaldinho (p), Sylvinho

14 04-12-05 Vila-real – FC Barcelona 0-2 Peña (pp), Deco

15 11-12-05 FC Barcelona – Sevilla 2-1 Eto’o, Ronaldinho

16 17-12-05 Cadis – FC Barcelona 1-3 Giuly, Eto’o (2)

17 20-12-05 FC Barcelona – Celta 2-0 Eto’o (2)

18 07-01-06 Espanyol – FC Barcelona 1-2 Deco, Eto’o

19 15-01-06 FC Barcelona – Athletic Club 2-1 Ronaldinho (p), Messi

20 22-01-06 FC Barcelona – Alabès 2-0 Larsson, Messi

21 29-01-06 Mallorca – FC Barcelona 0-3 Giuly, Messi (2)

22 05-02-06 FC Barcelona – At. Madrid 1-3 Larsson

23 12-02-06 València – FC Barcelona 1-0 -

24 18-02-06 FC Barcelona – Betis 5-1 Larsson, Melli (2, pp), Ronaldinho, Messi

25 25-02-06 Saragossa – FC Barcelona 0-2 Ronaldinho (p), Larsson

26 04-03-06 FC Barcelona – Deportivo 3-2 Ronaldinho, Larsson, Eto’o

27 12-03-06 Osasuna – FC Barcelona 2-1 Larsson

28 18-03-06 R. Societat – FC Barcelona 0-2 Larsson, Eto’o

29 21-03-06 FC Barcelona – Getafe 3-1 Giuly, Eto’o (2)

30 25-03-06 Màlaga – FC Barcelona 0-0 -

31 01-04-06 FC Barcelona – R. Madrid 1-1 Ronaldinho (p)

32 09-04-06 Racing  – FC Barcelona 2-2 Larsson, Eto’o

33 13-04-06 FC Barcelona – Vila-real 1-0 Eto’o

34 13-05-06 Sevilla – FC Barcelona 3-2 Ezquerro, Sylvinho

35 29-04-06 FC Barcelona – Cadis 1-0 Ronaldinho

36 03-05-06 Celta – FC Barcelona 0-1 Eto’o

37 06-05-06 FC Barcelona – Espanyol 2-0 Jarque (pp), Ronaldinho

38 20-05-06 Athletic Club – FC Barcelona 3-1 Eto’o

JORNADA DATA PARTIT RESULTAT GOLEJADORS

La trajectòria

Ronaldinho    Larsson Messi Giuly Deco Van Bommel   Ezquerro   Sylvinho Puyol Motta

17     10 6   6 3           2 2          2      1         1

Golejadors

26 Eto’o
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1 Lliga de Campions (2005-06)

2 Lligues (2004-05, 05-06)

1 Supercopa d’Espanya (2005-06)

Després de tretze anys lligat al club, Gabri va posar punt i final a la seva etapa com a
jugador blaugrana. El migcampista de Sallent, que va jugar a les categories inferiors des
de l’any 1993, va  començar la seva trajectòria com a jugador del primer equip l’any 1999.
Durant aquests set anys, Gabri ha aconseguit un palmarès envejable amb dues Lligues,
una Lliga de Campions i una Supercopa d’Espanya. La seva primera etapa fora del Barça
s’ha iniciat a Holanda, a l’Ajax de Henk Ten Cate. Per la seva part, el suec Henrik Larsson
ha estat capaç de convertir-se en un dels jugadors més estimats per a l’afició blaugrana
en només dues temporades. Des del principi, Larsson va voler deixar clar la seva identifi-
cació total amb el nostre club. El desig de tornar al seu país, ja anunciat fa temps pel
propi jugador, l’ha portat a jugar amb el Helsinborg a la temporada 2006-07. El seu pal-
marès és idèntic al de Gabri.

Comiat de Gabri i Larsson

Palmarès de Gabri i Larsson
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L’equip barcelonista va fer història el 17 de maig del
2006 a l’Stade de France. Aquest dia serà recordat
per sempre més per tots els aficionats barcelonis-
tes. El Barça va guanyar la seva segona Copa
d’Europa en vèncer a la final l’Arsenal per 2-1.
Aquest llarg camí fins arribar a París va començar a
mitjans de setembre. El conjunt de Rijkaard va fer
una excel·lent primera fase de la competició i va
quedar en primer lloc del seu grup, amb un balanç
de cinc triomfs i un empat. El rival als vuitens de
final va ser un vell conegut, el Chelsea. El conjunt
blaugrana va aprendre dels errors de la temporada
passada i va eliminar els anglesos després d’una
gran victòria a Stamford Bridge (1-2) i d’un empat al
Camp Nou (1-1). Als quarts de final, al partit d’ana-
da, no es va passar de l’empat a zero al camp del
Benfica, tot i les nombroses ocasions de gol blau-
granes. A la tornada, un gol de Ronaldinho i un altre
d’Eto’o van possibilitar l’accés a les semifinals. En
aquesta ronda, un gol de Giuly al partit d’anada a

San Siro va ser clau en el desenvolupament de l’e-
liminatòria. A la tornada el marcador no es va
moure i el Barça accedia a la somniada final de
París. El partit va començar amb una acció polèmi-
ca, donat que l’àrbitre no va concedir un gol a Giuly
en una jugada on va expulsar el porter Lehman. Tot
i que l’Arsenal es va quedar amb 10 jugadors, el
defensa Campbell va marcar el 0-1 després d’un
magnífic cop de cap. Els minuts anaven passant i el
marcador no es movia. Però tot va canviar en el
minut 76. Una assistència de Larsson la va aprofitar
Eto’o per marcar l’un a un. Quatre minuts després,
Belletti, després d’una altra assistència del suec, va
fer el 2-1 definitiu. El Barça culminava una remunta-
da històrica i catorze anys després, tornava a ser el
rei d’Europa. L’endemà, els carrers de Barcelona es
van omplir per rebre els campions. La festa va aca-
bar al Camp Nou on es va tornar a palesar la unitat
mantinguda al llarg de la temporada entre jugadors,
tècnics i aficionats.

14

El millor equip d’Europa!

lliga de campions
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Primera Fase

Jornada 1 14-09-05 Werder Bremen - FCB 0-2 Deco, Ronaldinho (p)

Jornada 2 27-09-05 FCB - Udinese 4-1 Ronaldinho (3), Deco

Jornada 3 18-10-05 Panathinaikòs - FCB 0-0

Jornada 4 02-11-05 FCB - Panathinaikòs 5-0 Van Bommel, Eto’o (3),  Messi

Jornada 5 22-11-05 FCB – Werder Bremen 3-1 Gabri, Ronaldinho, Larsson

Jornada 6 07-12-05 Udinese - FCB 0-2 Ezquerro, Iniesta

Vuitens de final

Anada 22-02-06 Chelsea - FCB 1-2 Terry (pp), Eto’o

Tornada 07-03-06 FCB - Chelsea 1-1 Ronaldinho

Quarts de final

Anada 28-03-06 Benfica - FCB 0-0

Tornada 05-04-06 FCB - Benfica 2-0 Ronaldinho, Eto’o

Semifinals

Anada 18-04-06 Milan - FCB 0-1 Giuly

Tornada 26-04-06 FCB - Milan 0-0

Final

17-05-06 FCB - Arsenal 2-1 Eto’o, Belletti

JORNADA DATA PARTIT RESULTAT GOLEJADORS

La trajectòria

Eto’o      Deco Van Bommel      Messi Larsson      Gabri Ezquerro      Iniesta Giuly      Belletti

6 2              1 1             1 1              1 1           1 1

Golejadors

7 Ronaldinho
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La trajectòria

JORNADA DATA PARTIT RESULTAT GOLEJADORS

Després de derrotar clarament el Zamora en els vui-
tens de final, el conjunt de Rijkaard es va haver
d’enfrontar l’equip de l’exblaugrana Víctor Muñoz. A
l’anada, disputada a la Romareda, el marcador
reflectia un 3-0 abans de la mitja hora de joc, des-
prés que l’equip barcelonista encaixés tres gols en
cinc minuts. El FC Barcelona va saber reaccionar i un
gol de Larsson i un altre de penal de Ronaldinho
posaven un 3-2 esperançador per a la tornada. Amb
tot, un gol de penal del jugador argentí Diego Milito

al temps de descompte va posar el 4-2 definitiu. El
partit de tornada va estar marcat per una injusta
expulsió a Ronaldinho al minut 37. El conjunt blau-
grana, però, no va abaixar els braços i poc després
Messi marcava l’1-0. A la segona part el Barça va
continuar atacant per marcar el 2-0 que hagués
donat el passi a les semifinals, però el saragossista
Óscar va empatar el partit amb un gran gol. Larsson
en el temps de descompte va fer el 2-1, però ja no
va haver temps per moure el resultat final. 

18

Ronaldinho     Gio Márquez    Giuly Ezquerro     Motta Van Bommel      Maxi Messi

1     1 1    1 1            1 1               1 1

Golejadors

4 Larsson

Eliminats pel Saragossa

copa del rei

Vuitens de final anada 03-01-2006 Zamora - FCB 1-3 Gio, Márquez, Giuly

Vuitens de final tornada 11-01-2006 FCB – Zamora   6-0 Ezquerro, Larsson (2), Motta, Van Bommel, Maxi (p)

Quarts de final anada 26-01-06 Saragossa - FCB 4-2 Larsson, Ronaldinho (p)

Quarts de final tornada 01-02-06 FCB - Saragossa 2-1 Messi, Larsson
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El Barça va assolir el primer títol de la temporada en
guanyar la Supercopa d’Espanya davant el Betis.
L’eliminatòria va quedar decidida a l’anada disputa-
da a Sevilla. Els homes de Rijkaard van fer un extra-
ordinari partit i van guanyar per 0-3 amb gols de
Giuly, Eto’o i Ronaldinho, que va marcar mitjançant
un excel·lent llançament de falta. A la tornada, l’e-
quip blaugrana no va poder mantenir el mateix ritme

i, tot i disposar de millors
oportunitats que el seu rival,
va caure davant el conjunt
andalús per 1-2. Amb tot, en el
global dels dos partits, el Barça
va ser molt superior i va con-
querir la sisena Supercopa
d’Espanya de la seva història.

19

Anada 13-8-2005 Betis - FCB 0-3 Giuly, Eto’o, Ronaldinho

Tornada 20-8-2005 FCB - Betis 1-2 Eto’o

La trajectòria

JORNADA DATA PARTIT RESULTAT GOLEJADORS

Giuly Ronaldinho

1    1

Golejadors

2 Eto’o

Supercampions!

supercopa d’espanya
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La localitat danesa d’Aarhus va acollir el FC Barcelona
per afrontar la primera etapa de la pretemporada,
amb l'objectiu d'agafar el to físic necessari per afron-
tar les primeres setmanes de competició. Durant una
setmana en terres daneses, el Barça va disputar dos
partits, que van acabar amb el mateix resultat, dues
golejades per 4-0. La primera va ser contra l'East
Jutland, un combinat de jugadors de la segona divi-
sió danesa. Larsson va marcar el primer gol de la

temporada i el van seguir Eto'o, Gabri i Giuly. 
El davanter suec i el mateix Gabri van repetir com a
golejadors en el segon partit de la estada davant
l'AFG Aarhus. Deco i Maxi van arrodonir el marcador
contra aquest equip de la primera divisió danesa.
L’estada a Aarhus també va servir per realitzar actes
institucionals com la recepció per part de l'alcaldesa
Louise Gade, o la promoció de Catalunya com a destí
turístic, entre d’altres.

Els partits

DATA PARTIT RESULTAT GOLEJADORS

El FC Barcelona va tornar a aixecar una enorme expecta-
ció en la seva visita al Japó i la Xina. Durant la setmana
que va durar l’estada en terres asiàtiques la imatge inter-
nacional del club va sortir enfortida i la presència de 
l’equip blaugrana va ser portada en tota la premsa local. 
El primer rival del Barça va ser el Yokohama Marinos en
un partit disputat al Nissan Stadium de Tòquio. El con-
junt blaugrana es va avançar en el marcador mitjançant
un gol de Xavi. Amb tot, a la segona part els homes de
Rijkaard van acusar en excés el jet-lag i el Yokohama va
empatar a manca de dotze minuts per acabar el matx. 

Macau va acollir el segon partit d’aquesta gira. El rival va
ser el Shenzhen Jian Li Bao, campió de la Superlliga xine-
sa del 2004. Els homes de Rijkaard, que van lluir per 
primera vegada la segona equipació, van demostrar la
seva superioritat i van guanyar amb un espectacular 0-9. 
La gira asiàtica també va permetre desplegar una àmplia
agenda d’actes institucionals. Va destacar una conferèn-
cia a la Tokio Institute of Technology, una de les univer-
sitats més importants del Japó. Més de 800 persones van
seguir una sessió que, sota el títol FCB Revolution 2003-
2005, va repassar el canvi de model de gestió del club.

1 1 1        1

Golejadors

2 Larsson /
Gabri

Els partits

DATA PARTIT RESULTAT GOLEJADORS

Eto’o Messi Xavi Iniesta Larsson Giuly Deco Gio

1 1 1 1 1 1 1          1

Golejadors

2 Eto’o / Messi

23-07-05 East Jutland – FCB 0-4 Larsson, Eto’o, Gabri, Giuly

25-07-05 AGF Aarhus – FCB  0-4 Deco, Larsson, Gabri, Maxi

Estada a Dinamarca

La gira asiàtica

30-07-05 Yokohama Marinos – FCB 1-1 Xavi

03-08-05 Shenzhen JianLiBao – FCB  0-9 Iniesta, Larsson, Giuly, Eto’o (2), Deco, Messi (2), Gio

Memòria 2005/2006
àrea esportiva >> futbolto

pretemporada

Eto’o Giuly Deco Maxi
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La 40a edició del Trofeu Joan Gamper va ser d’autèntic
luxe. Un any més, els prolegòmens del matx van ser
tota una festa amb un ampli ventall d'activitats com
actuacions musicals, taller de castells i inflables a l’es-
planada del Camp Nou i desfilada de trabucaires i gra-
llers dins l’estadi. Minuts abans de l’inici del partit es
va fer la presentació dels jugadors i del cos tècnic que
va finalitzar amb un espectacle de focs artificials on els
colors predominants van tornat a ser els blaugranes 

i els de la senyera. Barça i Juventus van protagonitzar
un partit espectacular digne de Lliga de Campions. 
El conjunt torinès es va avançar en el marcador amb un
gol de penal marcat per Del Piero a l’inici del matx,
però l’equip blaugrana, amb un espectacular Messi, va
capgirar el resultat amb els gols d’Iniesta i de Gio. Amb
tot, Trezeguet va empatar el partit amb un altre gol de
penal i el Trofeu Gamper es va haver de decidir a la
tanda de penals, on el Juventus va estar més encertat.

24-8-2005 FCB – Juventus FC (pp) 2-2 Iniesta, Gio

40a edició 

DATA PARTIT RESULTAT GOLEJADORS

Altres partits amistosos

DATA PARTIT RESULTAT GOLEJADORS

Eto’o Edmílson Deco Maxi López

2 1 1 1

Golejadors

3 Ronaldinho

Festa en un Gamper de Champions

05-08-05 Sevilla – FCB (pp) 1-1 Edmilson

06-08-05 Càdis – FCB 1-3 Eto’o, Ronaldinho (2)

02-09-05 Saint Etienne – FCB 2-1 Ronaldinho

29-11-05 FCB – Peace Team 2-1 Deco, Maxi López

15-03-06 Milan – FCB 3-2 Ezquerro, Eto’o (p)

Memòria 2005/2006
àrea esportiva >> futbol
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Ronaldinho es va coronar com el millor futbolista del
món en assolir la Pilota d’Or. En l'acte del 50è 
aniversari dels premis que lliura la revista France
Football, Ronaldinho va obtenir de manera unànime,
el reconeixement del futbol mundial. El brasiler va
aconseguir 225 punts, molt per sobre dels 148 
de Lampard (Chelsea) i els 142 de Gerrard (Liverpool).
Ronaldinho és el cinquè jugador que aconsegueix
aquest premi amb la samarreta blaugrana després de
Suárez, Cruyff, Stòitxkov i Rivaldo.

Messi, 'Golden boy'

Leo Messi va ser guardonat amb el premi Golden
boy, que atorga el diari italià Tuttosport al  millor
jugador sub-21 que milita en un equip europeu. El
davanter argentí, de 18 anys, va aconseguir aquest 
trofeu individual amb una gran unanimitat i amb
molta diferència respecte de la resta de classificats.
Messi va ocupar la primera posició amb 225 punts,
gairebé 100 més que el segon classificat, l’anglès
Wayne Rooney, del Manchester United.

Memòria 2005/2006
àrea esportiva >> futbolto

premis

Ronaldinho, Pilota d’Or

Samuel Eto’o va guanyar el premi al Millor Jugador
d’Àfrica. El davanter del Barça va obtenir aquest
premi per tercera vegada, una fita que fins ara mai
ningú no havia aconseguit. El blaugrana va superar
en la votació als altres finalistes, els jugadors del
Chelsea Didier Drogba (Costa d’Ivori) i Michael Essien
(Ghana). Amb aquest triplet de Millor Jugador 
d’Àfrica del 2003, 2004 i 2005, Samuel Eto’o supera
les llegendes del futbol africà que només n’havien
aconseguit dues.

Eto’o, millor jugador d’Àfrica
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Ronaldinho va revalidar el guardó del FIFA World
Player que ja va aconseguir la temporada passada.
A més, enguany un altre jugador blaugrana,
Samuel Eto’o, va assolir la tercera posició d’aquest
prestigiós premi. Tal com va passar al 2004, els
entrenadors i capitans de totes les seleccions del
món van escollir Ronaldinho com el millor jugador

del món al 2005. La diferència va ser aclaparado-
ra respecte la resta de classificats: el brasiler va
obtenir 956 punts, per davant de Lampard
(Chelsea), amb 306, i del seu company Eto'o, amb
190. Romario (1994), Ronaldo (1996) i Rivaldo
(1997) també han guanyat aquest trofeu amb el
conjunt barcelonista.

Memòria 2005/2006
àrea esportiva >> futbol

Ronaldinho guanya el TROFEU FIFA WORLD PLAYER
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PLANTILLA PROFESSIONAL WINTERTHUR FC BARCELONA
TEMPORADA 2005/2006

Dorsal: 10
Data de naixement:
05-04-75
Lloc: Nova York (USA)
Alçada: 1’85
Pes: 85

Dorsal: 12
Data de naixement:
19-05-76
Lloc: Los Angeles (USA)
Alçada: 1,86
Pes: 83

EDUARDO COTA*
Base

Dorsal: 13
Data de naixement:
13-11-80
Lloc: Loznica (Sèrbia i Mont.)
Alçada: 1’90
Pes: 87

Dorsal: 32
Data de naixement:
08-03-84
Lloc: Badalona
Alçada: 1’92
Pes: 89

RAFAEL MÁRQUEZ 
Defensa (26 años)

Dorsal: 5
Data de naixement:
24-01-75
Lloc: Ruvo Di Puglia (Itàlia)
Alçada: 1’90
Pes: 90

RAFAEL MÁRQUEZ 
Defensa (26 años)

Dorsal: 11
Data de naixement:
13-06-80
Lloc: Barcelona
Alçada: 1’92
Pes: 82

RAFAEL MÁRQUEZ 
Defensa (26 años)

Dorsal: 21
Data de naixement:
30-07-77
Lloc: Baltimore, Mariland (USA)
Alçada: 1’95
Pes: 90

RAFAEL MÁRQUEZ 
Defensa (26 años)

Dorsal: 14
Data de naixement:
26-11-76
Lloc: Madrid
Alçada: 2’00
Pes: 96

Do
Da
14
Llo
Alç
Pe

SHAMMOND WILLIAMS
Base

VÍCTOR SADA
Base

MILOS VUJANIC
Base

JOAN CARLES NAVARRO
Escorta

GIANLUCA BASILE
Base-Escorta

RODRIGO DE LA FUENTE
Escorta

RO
Es

MARVIS THORNTON 
Escorta

Entrenador
Dusko Ivanovic

Entrenador ajudant
Xavier Pascual

Entrenador ajudant
Josep Maria Berrocal

Delegat
Xavier Montolío

Metge
Jordi Puigdellívol

Preparador físic
Miguel Clemente

Fisioterapeuta
Toni Bové

Massatgista
Eduard Torrent

Encarregat de material
Francesc Páez
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WILLIAMS,  Shammond
UNICS Kazan

VUJANIC, Milos
Fortitudo Bolònia

BASILE, Gianluca
Fortitudo Bolònia

THORNTON,  Marvis
Montepaschi Siena

KAKIOUZIS, Michalis
Montepaschi Siena

MARCONATO, Denis
Benetton Treviso

COTA, Eduardo
Zalgiris Kaunas

ALTES  JUGADOR/EQUIP BAIXES

Dorsal: 44
Data de naixement:
14-07-78
Lloc: Barcelona
Alçada: 1’96
Pes: 91

E ROGER GRIMAU 
Escorta

Dorsal: 7
Data de naixement:
07-07-71
Lloc: Kranj (Eslovènia)
Alçada: 2’15
Pes: 102

Dorsal: 8
Data de naixement:
05-11-80
Lloc: Girona
Alçada: 2’07
Pes: 90

JORDI TRIAS 
Ala-Pivot

Dorsal: 20
Data de naixement:
29-11-76
Lloc: Atenes (Grècia)
Alçada: 2’07
Pes: 101

Dorsal: 9
Data de naixement:
29-07-75
Lloc: Treviso (Itàlia)
Alçada: 2’11
Pes: 115

RAFAEL MÁRQUEZ 
Defensa (26 años)

Dorsal: 33
Data de naixement:
29-01-85
Lloc: Barcelona
Alçada: 2’13
Pes: 125

RAFAEL MÁRQUEZ 
Defensa (26 años)

GREGOR FUCKA
Ala-Pivot 

DENIS MARCONATO
Pivot

MICHALIS KAKIOUZIS
Ala-Pivot

MARC GASOL
Pivot

ILIEVSKI, Vlado
Virtus Roma

DREJER, Christian
Virtus Bolònia

BODIROGA, Dejan
Virtus Roma

DUEÑAS, Roberto
Akasvayu Girona

ESPUÑA, Ramon
CB Hospitalet

ZIZIC, Andrija
Olympiacos

DAVIS, Devin
Forum Valladolid

VAN DE HARE, Remon
Olimpija Ljubljana

- Cota va jugar del 11 de febrer al 14 de maig del 2006
- Thorton va ser baixa el 23 de maig del 2006
- Romain Sato es va incorporar el 14 de maig del 2006
- Giannis Bouroussis es va incorporar el 18 de maig del 2006

024-025 Memoria 06 Cat  14/9/06  17:55  Página 25



Memòria 2005/2006
àrea esportiva >>  bàsquetto

El Winterthur FC Barcelona va realitzar una sèrie de canvis impor-
tants de cara a la temporada 2005-06. La primera incorporació va
ser la de Zoran Savic com a secretari tècnic de la secció. Savic
tenia un gran coneixement del club i de la ciutat després d’haver
estat jugador blaugrana en dues etapes diferents.
Dusko Ivanovic va ser el tècnic triat per dirigir la plantilla blaugra-
na. Amb una gran experiència i els bons resultats que l’avalaven,
es va considerar que era l’home idoni pel Barça. Amb ells dos van
arribar diverses incorporacions. El primer va ser el grec Michalis
Kakiouzis, capità de la selecció grega i que posteriorment es va
proclamar campió d’Europa amb la seva selecció. Les altres incor-
poracions van ser la dels italians Denis Marconato i Gianluca Basile
provinents de la Benetton Treviso i el Climamio Bolonia respecti-
vament. L’escorta nord-americà Marvis “Bootsy” Thornton
(Montepaschi Siena) i el base amb passaport georgià Shammond
Williams  van arribar a mitjans agost, tot just abans de començar
la pretemporada. L’últim fitxatge va ser el de Milos Vujanic
(Climamio Bologna) que s’estava recuperant d’una important lesió
al genoll. Precisament, després de la greu lesió que va patir el
serbi Vujanic al partit davant de l’Akasvayu Girona al Palau
Blaugrana, l’equip va fitxat a Ed Cota, base amb experiència i que
havia jugat al Zalgiris Kaunas. Abans d’iniciar-se els playoffs, l’e-
quip va decidir d’incorporar a l’aler Romain Sato i al pivot Giannis
Bourousis. 

26

aposta ferma

introducció
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lliga acb

Eliminats a les semifinals

El Winterthur FC Barcelona va caure a les semifinals de la
lliga ACB, però es va complir amb l’objectiu de classificar-
se per a la disputa de la Lliga Europea de la temporada
vinent. La competició es va començar d’una manera espec-
tacular. Es van guanyar set partits de forma consecutiva i
amb un gran nivell de joc per part de tots els jugadors. La
ratxa es va trencar a la pista del Menorca. El mes de desem-
bre va ser el pitjor de la temporada on es van encadenar
tres derrotes consecutives a més de la primera del mes de
gener. Malgrat tot, l’equip barcelonista va encadenar de
nou magnífics resultats i va situar-se a la primera posició
de la classificació. Les derrotes que es van produir després
de la Final a Quatre van fer que finalment l’equip es classi-

fiqués en tercera posició i tenir l’avantatge de camp única-
ment per als quarts de final. El Reial Madrid va ser el rival
en aquesta eliminatòria. El conjunt barcelonista va mostrar
la seva qualitat i es va imposar per tres victòries a una.
Amb aquest triomf, l’equip d’Ivanovic es va assegurar, un
any més, el pas directe per jugar la Lliga Europea de la tem-
porada vinent. Les semifinals es van jugar davant del Tau
Ceràmica i l’equip basc va guanyar per 3 a 0. El Winterthur
Barça es va veure afeblit per la lesió de Shammond
Williams, que no va poder rendir al 100%.  Amb tot, els
blaugranes sempre va tenir oportunitats de poder vèncer
en qualsevol dels tres partits de la sèrie, però els hi va
mancar sort i encert en els minuts decisius dels tres partits. 

1 15-10-05 Fòrum Valladolid – Winterthur FCB 66-73
2 20-10-05 Winterthur  FCB – Fuenlabrada 77-54
3 23-10-05 Winterthur FCB – Adecco Estudiantes 100-66
4 27-10-05 Etosa – Winterthur FCB 61-85
5 30-10-05 Winterthur FCB – Pamesa 86-76
6 05-11-05 Leche Río – Winterthur FCB 95-96
7 13-11-05 Winterthur FCB – Lagun Aro 81-57
8 20-11-05 Menorca – Winterthur FCB 82-70
9 27-11-05 Winterthur FCB – Caja San Fernando 83-62
10 04-12-05 Winterthur FCB – Unicaja 104-115
11 11-12-05 R. Madrid – Winterthur FCB 72-73
12 17-12-05 Granada – Winterthur FCB 87-85
13 27-12-05 Winterthur FCB – Akasvayu Girona 90-67
14 30-12-05 Tau – Winterthur FCB 74-66
15 08-01-06 Winterthur FCB – DKV Joventut 71-76
16 15-01-06 Ricoh Manresa – Winterthur FCB 77-90
17 22-01-06 Winterthur FCB – Gran Canaria 87-80
18 29-01-06 Estudiantes – Winterthur FCB 82-91
19 05-02-06 Fuenlabrada – Winterthur FCB 82-87
20 12-02-06 Winterthur FCB – Fòrum Valladolid 80-72
21 26-02-06 Caja San Fernando – Winterthur FCB 73-77
22 05-03-06 Winterthur FCB – Menorca 87-81
23 12-03-06 Lagun Aro – Winterthur FCB 94-85
24 19-03-06 Winterthur FCB – Leche Río 80-79
25 26-03-06 Pamesa – Winterthur FCB 72-75
26 02-04-06 Winterthur FCB – Etosa 82-76
27 09-04-06 Winterthur FCB – R. Madrid 66-69
28 16-04-06 Unicaja – Winterthur FCB 54-57
29 19-04-06 Gran Canaria – Winterthur FCB 67-64
30 23-04-06 Winterthur FCB – Ricoh Manresa 83-78
31 11-05-06 DKV Joventut – Winterthur FCB 91-86
32 04-05-06 Winterthur FCB – Granada 85-69
33 07-05-06 Akasvayu Girona – Winterthur FCB 67-73
34 14-05-06 Winterthur FCB – Tau 72-78
1/4 1r partit 19-05-06 Winterthur FCB – R. Madrid 79-67
1/4 2n partit 21-05-06 R.Madrid – Winterthur FCB 70-88
1/4 3r partit 26-05-06 Winterthur FCB – R. Madrid 76-84
1/4 4t partit 28-05-06 R. Madrid – Winterthur FCB 68-83
1/2 1r partit 01-06-06 Tau – Winterthur FCB 96-83
1/2 2n partit 04-06-06 Tau – Winterthur FCB 71-66
1/2 3r partit 08-06-06 Winterthur FCB – Tau 78-84

La trajectòria

JORNADA DATA PARTIT RESULTAT
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lliga europea

El Winterthur FC Barcelona va realitzar una magnífica trajectò-
ria a la Lliga Europea, però va caure eliminat en les semifinals
de la Final Four davant el CSKA Moscou. L’equip d’Ivanovic va
iniciar la competició aconseguint la quarta plaça a la primera
fase amb un balanç de set victòries i set derrotes. En el TOP
16, el conjunt blaugrana va superar rivals tan difícils com
l’Olimpiacòs, l’Unicaja, i el Zalgiris i va assolir el primer lloc.
Aquesta primera posició donava dret al Barça a disputar un
altre cop la final a quatre després de tres anys. El rival a les
semifinals era el potent CSKA Moscou. El Barça tenia molt bé
controlat el partit i a la meitat del tercer quart guanyava per
50-42. Amb tot, un parcial de 0 a 13 en tres minuts després
d’una tècnica molt polèmica a Fucka va capgirar el marcador.
Si bé el Barça va tornar a igualar el partit al minut 35 (63-63),
entre Holden, Smodis i Papaloukas van sentenciar el matx. El
conjunt moscovita, que va ser el campió en derrotar a la final
el Maccabbi,  va acabar guanyant per 75-84. En l’intranscen-
dent partit per al tercer i quart lloc, el Winterthur FC Barcelona
va caure derrotat davant el Tau per 82-87.

El CSKA Moscou, botxí a la Final Four

1 03-11-05 Winterthur FCB – Olympiacòs 86-70
2 10-11-05 Efes Pilsen – Winterthur FCB 66-63
3 17-11-05 Winterthur FCB – Lietuvos Rytas 91-97
4 24-11-05 Prokom Trefl Sopot – Winterthur FCB 60-65
5 01-12-05 Winterthur FCB – Cibona Vip Zagreb 97-53
6 08-12-05 Armani Jeans Milà – Winterthur FCB 70-58
7 15-12-05 Winterthur FCB – Maccabi 78-88
8 22-12-05 Olympiacòs – Winterthur FCB 80-68
9 05-01-06 Winterthur FCB – Efes Pilsen 79-74
10 11-01-06 Lietuvos Rytas – Winterthur FCB 61-71
11 19-01-06 Winterthur FCB – Prokom Trefl Sopot 99-80
12 26-01-06 Cibona Vip Zagreb – Winterthur FCB 57-77
13 02-02-06 Winterthur FCB – Armani Jeans Milà 75-77
14 09-02-06 Maccabi – Winterthur FCB 88-72

TOP 16 -
Jornada 1 23-02-06 Zalgiris – Winterthur FCB 85-86
Jornada 2 02-03-06 Unicaja – Winterthur FCB 68-71
Jornada3 09-03-06 Winterthur FCB – Olympiacòs 76-72
Jornada 4 16-03-06 Winterthur FCB – Zalgiris 81-69
Jornada 5 23-03-06 Olympiacòs – Winterthur FCB 67-74
Jornada 6 30-03-06 Winterthur FCB – Unicaja 60-73

Quarts de final 
1er partit 04-04-06 Winterthur FCB – R. Madrid 72-58
2n partit 06-04-06 R. Madrid – Winterthur FCB 84-78
3r partit 13-04-06 Winterthur FCB – R. Madrid 76-70

Final Four
Semifinals 28-04-06 Winterthur FCB – CSKA Moscou 75-84

Final Four
3r - 4t lloc 30-04-06 Winterthur FCB – Tau 82-87

JORNADA DATA PARTIT RESULTAT

La trajectòria
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Semifinals 06-10-2005 Winterthur FCB – Ricoh Manresa 76-67

Final 09-10-2005 DKV Joventut – Winterthur FCB 79-78

La trajectòria

JORNADA DATA PARTIT RESULTAT

Quarts de final 17-02-06 R. Madrid – Winterthur FCB 77-67

La trajectòria 

JORNADA DATA PARTIT RESULTAT

L’equip barcelonista no va poder revalidar el títol de
la Lliga Catalana aconseguit l’any passat. Després de
derrotar a les semifinals el Ricoh Manresa per 76-67,
el Barça es va enfrontar al DKV Joventut a la final
jugada a Badalona. Els homes d’Ivanovic van superar
un mal inici de partit i van tenir el partit a les seves
mans quan a manca de mig minut per a la fi del matx
tenien un avantatge de sis punts (61-67). Amb tot,
dos triples de Mumbrú van forçar la pròrroga. 
En aquest període extra, el conjunt blaugrana es va
tornar a avançar al marcador (74-78), però un triple
de Barton i una cistella de Rudy Fernández van donar
la victòria a l’equip badaloní.

lliga catalana

Finalistes a la Lliga Catalana

copa del rei

El Winterthur FC Barcelona va caure eliminat en els
quarts de final de la Copa del Rei en perdre davant el
Reial Madrid. L’equip d’Ivanovic va dominar el partit
durant els tres primers quarts i a l’inici de l’últim quart
l’avantatge del Barça era de vuit punts (52-60). Amb
tot, quan ningú s’ho esperava, el conjunt barcelonista
va perdre el control del joc i va encaixar un parcial en
contra de 18-2 en només sis minuts. El Barça, que va
tenir Navarro com a màxim encistellador amb 16 punts,
no va poder contrarestar la inesperada reacció madri-
dista i va acabar perdent per 77-67.

Eliminats als quarts de final

Memòria 2005/2006
àrea esportiva >> bàsquet
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Bases Konstantine Tomaradze, Sergi Guardia, Marc Cuesta, Xavier Rabaseda

Escortes Jonel Palou

Alers Albert Durban, Oliver Gil, Levan Patsatsia

Pivot Oscar Raya, Nacho González, Jose Antonio Cavada, Mamadou Samb

Entrenador Iñigo Zorzano

POSICIÓ NOM I COGNOM                                                 

Memòria 2005/2006
àrea esportiva >> bàsquet baseto

CLASSIFICACIÓ 4t AL CAMPIONAT DE CATALUNYA

bàsquet base

L’equip júnior no va poder revalidar el Campionat de Catalunya i
d’Espanya assolits l’any anterior. Els joves d’Iñigo Zorzano van aca-
bar la temporada a la quarta posició del Campionat de Catalunya que
no els va permetre optar a lluitar pel Campionat d’Espanya. Malgrat
el treball i la dedicació de tot el conjunt, on van sobresortir jugadors
com Raya, Rabaseda i Mamadaou Samb, les lesions van ser un obs-

tacle important per igualar els  bons resultats obtinguts durant  la
temporada anterior. A banda del Campionat de Catalunya, l’equip va
participar a la Final a quatre de Praga, competició paral·lela a la dis-
putada pels primers equips. El conjunt barcelonista va quedar a la
tercera posició del seu grup, integrat pel Prokom polonès, l’Olimpja
eslovè i el Zalgiris lituà.

JÚNIOR

El cadet A va realitzar una bona temporada assolint el Campionat de
Catalunya i el subcampionat d’Espanya. L’equip de Miguel Angel Larraz
va demostrar ser un dels conjunts més forts i de més projecció de la
seva categoria al llarg de tota la temporada. Els blaugranes van con-
querir el títol del Campionat de Catalunya, en una final molt disputa-
da contra el DKV Joventut. El cadet A també  es va proclamar campió
de la fase de sector que donava accés al Campionat d’Espanya. En

aquest torneig els nois de Larraz es van enfrontar a la final al Gran
Canària. Els blaugranes no van poder superar l’equip canari, que va
tenir com a principal figura un jugador senegalès de 2’15 cm. El resul-
tat final va ser un ajustat 72-67, que va relegar al Barça al subcam-
pionat d’Espanya. A més, el cadet A va disputar diversos torneigs
internacionals d’entre els que cal destacar el triomf assolit a Belgrad
davant d’equips internacionals de la talla del FMP Zeleznik.

CADET A

Bases Alejandro Hernández, Daniel Pérez

Escortes Eduardo Martínez, Francesc Pla, Agustí Morales

Alers Miquel Xifré, Marc Jerez, Sergi Merlos

Pivot Albert Morro, Francisco Morales, Miquel Prat, Joan Roca

Entrenador Miguel Ángel Larraz

NOM I COGNOM                                                 POSICIÓ 

CLASSIFICACIÓ CAMPIÓ DE CATALUNYA I SUBCAMPIÓ D’ESPANYA
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Bases Ángel Aparicio, Joan Creus, Carles Marzo

Escortes Albert Olmedo, Alberto Galván

Alers Jordi Gratacós, Joan Roig, Alex Igual, Guifré Bonfill 

Pivot Jordi Mas, Aleix Massot, Michel Acosta

Entrenador Pedro Marhuenda

NOM I COGNOM                                                 

Bases Marc Nadal, Jorge Cano, Albert Salat

Escortes Oriol Alarcón, Edgar Bermejo, Oriol Longas 

Alers Adrián Ariza, Sergi Alà, Alberto Fernández 

Pivot Michel Acosta, Miquel González, Rafael Barbosa

Entrenador Alex García

POSICIÓ NOM I COGNOM                                                 

CLASSIFICACIÓ 2n al Campionat de Catalunya 

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

El cadet B va realitzar una bona temporada aconseguint el segon
lloc en la classificació del Campionat de Catalunya. Aquesta com-
petició estrenava nou format. Era el primer cop que s’enfrontaven
els divuit equips catalans en una lliga de tots contra tots, sense
fase final. Els nois d’Àlex García van fer un torneig molt regular i

van guanyar un total de 32 partits, amb només dues derrotes
davant el DKV Joventut, que finalment va ser el campió. Aquesta
bona trajectòria de l’equip cadet de primer any ha confirmat l’es-
forç i la feina ben feta pels tècnics i jugadors que van jugar al
màxim nivell al llarg de l`any. 

CADET B

Bases Lluís Costa

Escortes Justo Pelayo, David Montes, , Joan Pau Pilán, Marc Fontanals

Alers Daniel González, Daniel  Martínez 

Pivot Aitor Gómez, Miquel Aymat, Raúl Mato, Diego Pérez 

Entrenador Bernat Magrans

POSICIÓ NOM I COGNOM                                                 

CLASSIFICACIÓ Campió de Catalunya 

L’equip infantil B va ser la nova incorporació a l’Escola de bàsquet base
del club d’aquesta temporada. Els nois de Bernat Magrans, que van com-
petir enguany per primera vegada en la seva història en alguna compe-
tició, van assolir el Campionat de Catalunya Lliga promoció nivell B. A
més, el conjunt blaugrana va guanyar el Torneig de Nadal “Safa Claró”,
el Torneig de Reis “C.N. Terrassa” i el Torneig  “Ciutat de Cohin” (Málaga),

amb una victòria davant el R. Madrid a la final. Així doncs, el balanç d’a-
questa temporada ha estat força positiu i s’han obtingut amb escreix els
resultats proposats a l’inici de temporada. Com a mostra de reconeixe-
ment a l’alt nivell de joc demostrat al llarg de l’any, sis dels integrants
de l’equip infantil B van ser seleccionats per la Federació Espanyola per
formar part de l’equip de categoria preinfantil.

INFANTIL B

L’Infantil A va tornar a realitzar una temporada esplèndida. L’equip barce-
lonista no va perdre cap partit en tota la temporada, demostrant la gran
projecció i l’esperit d’equip d’aquests jugadors. Com va passar la tempo-
rada anterior, els blaugranes van conquerir els títols de la Minicopa, el
Campionat de Catalunya i el d’Espanya. Aquests dos últims títols es van
aconseguir superant el DKV Joventut a les dues finals. En la del

Campionat d’Espanya, els nois de Pedro Marhuenda van guanyar per
77-72 i Ángel Aparicio va ser escollit com a millor jugador. A la final de
la Minicopa, competició paral·lela disputada pels equips infantils dels
mateixos clubs que van jugar la fase final de la Copa del Rei, el Barça va
superar al Pamesa per  70-63 i el blaugrana Michel Acosta va ser desig-
nat com el jugador més valuós de la competició. 

INFANTIL A

POSICIÓ 

Memòria 2005/2006
àrea esportiva >> bàsquet base

POSICIÓ 
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Entrenador
Francesc “Xesco” Espar

Entrenador ajudant
Toni Gerona

Entrenador porters
Xavier Pascual

Preparador físic
Toni Rubiella

Responsable secció
Joan Marín

Delegat equip
Salvador Canals

Delegat camp
Jordi Ferrer

Metge
Josep Antoni Gutiérrez

Massatgista
Sebastià Salas

Oficial
Milan Kalina

Dorsal: 17
Data de naixement: 30-09-86
Lloc: Santa Maria de
Palautordera (Barcelona)
Alçada: 1’98
Pes: 100

JOAN CAÑELLAS 
1a. línia

Dorsal: 18
Data de naixement:
15-06-80
Lloc: Vitòria
Alçada: 1’97
Pes: 100

Dorsal: 19
Data de naixement:
03-03-81
Lloc: Szeged (Hongria)
Alçada: 2’03
Pes: 110

RAFAEL MÁRQUEZ 
Defensa (26 años)

Dorsal: 21
Data de naixement:
05-03-79
Lloc: Huidovre (Dinamarca)
Alçada: 2’00
Pes: 100

RAFAEL MÁRQUEZ 
Defensa (26 años)

Dorsal: 24
Data de naixement:
07-04-78
Lloc: Metkovic (Croàcia)
Alçada: 2’03
Pes: 101

RAFAEL MÁRQUEZ 
Defensa (26 años)

Dorsal: 6
Data de naixement:
28-08-77
Lloc: Lleó
Alçada: 1’76
Pes: 78

RAFAEL MÁRQUEZ 
Defensa (26 años)

Dorsal: 8
Data de naixement:
15-02-85
Lloc: Barcelona
Alçada: 1’78
Pes: 77

LASZLO NAGY
1a. línia

IKER ROMERO
1a. línia

DAVOR DOMINIKOVIC 
1a. línia

LARS KROGH JEPPESEN
1a. línia

VÍCTOR TOMÁS  
Extrem

JUANÍN GARCÍA
Extrem

PLANTILLA PROFESSIONAL FC BARCELONA CIFEC TEMPORADA 2005/2006

García,  JUANÍN
Ademar Lleó

VORI,  Igor
RK Zagreb

CAÑELLAS,  Joan
BM Granollers

CARACUEL, Gonzalo
Equips inferiors

CATARAIN,  Sergi
Equips inferiors

ALTES  JUGADOR/EQUIP BAIXES  JUGADOR/EQUIP

XEPKIN, Andrei
Retirat

ORTEGA, Antonio Carlos
Retirat

O’CALLAGHAN, Xavier
Retirat

MONTÁVEZ, Rubén
BM Alcobendas (cedit)

Rivera, VALERO
CAI BM Aragó (cedit)

ALONSO, Javier
BM Alacant (cedit)
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Dorsal: 10
Data de naixement:
24-02-73
Lloc: Valladolid
Alçada: 1,86
Pes: 81

FERNANDO HERNÁNDEZ 
Extrem

Dorsal: 13
Data de naixement:
20-07-84
Lloc: Madrid
Alçada: 1’77
Pes: 72

Dorsal: 15
Data de naixement:
19-10-87
Lloc: Barcelona
Alçada: 1’77
Pes: 84

RAFAEL MÁRQUEZ 
Defensa (26 años)

Dorsal: 23
Data de naixement:
09-12-80
Lloc: Celje (Eslovènia)
Alçada: 1’84
Pes: 87

RAFAEL MÁRQUEZ 
Defensa (26 años)

Dorsal: 3
Data de naixement:
06-03-86
Lloc: Saragossa
Alçada: 2’08
Pes: 95

RAFAEL MÁRQUEZ 
Defensa (26 años)

Dorsal: 21
Data de naixement:
20-09-80
Lloc: Zagreb (Croàcia)
Alçada: 2’03
Pes: 107

RAFAEL UEZ 
Defensa (26 años)

Dorsal: 14
Data de naixement:
29-09-68
Lloc: Kula (Iugoslàvia)
Alçada: 1’90
Pes: 90

CRISTIAN UGALDE
Extrem

GONZALO CARACUEL
Extrem

ALBERTO VAL
Pivot

LUKA ZVIZEI  
Extrem

DRAGAN SKRBIC
Pivot

IGOR VORI
Pivot

Dorsal: 1
Data de naixement:
09-09-80
Lloc: Palafrugell (Girona)
Alçada: 1’86
Pes: 85

Dorsal: 12
Data de naixement:
22-09-70
Lloc: Becej (Sèrbia i Montenegro)
Alçada: 1’85
Pes: 95

RAFAEL MÁRQUEZ 
Defensa (26 años)

Dorsal: 16
Data de naixement:
04-06-70
Lloc: Barcelona
Alçada: 1’97
Pes: 100

RAFAEL MÁRQUEZ 
Defensa (26 años)

Dorsal: 9
Data de naixement:
04-12-79
Lloc: Montcada i Reixac (Barcelona)
Alçada: 1’98
Pes: 103

RAFAEL MÁRQUEZ 
Defensa (26 años)

Dorsal: 11
Data de naixement:
07-03-77
Lloc: Cenon (França)
Alçada: 1’97
Pes: 99

SERGI CATARAIN 
Porter

DAVID BARRUFET
Porter

DEJAN PERIC  
Porter

JEROME FERNÁNDEZ 
1a. línia

SALVADOR PUIG 
1a. línia
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La trajectòria

El FC Barcelona Cifec va ser el just guanyador de la lliga
Asobal. Va ser un triomf molt difícil en un dels campio-
nats més disputats dels darrers anys. Sens dubte, el
caràcter, la fe i l’entrega de tots els jugadors i el cos tèc-
nic van ser la clau en la conquesta de la competició.  El
conjunt barcelonista va realitzar un torneig molt regular
i dels 30 partits jugats va guanyar-ne 28 i només en va
perdre dos. Si bé les victòries al Palau davant el Ciudad
Real (26-24) i el Portland (25-23) van ser fonamentals
en el desenllaç de la lliga, el títol no va arribar fins a la

darrera jornada, donat que tant l’equip manxec com el
navarrès van mantenir les seves opcions fins al final.
Amb tot, en aquest darrer partit, els homes de Xesco
Espar en tenien prou amb un empat a la pista de
l’Almeria per obtenir el títol. Però el Barça va sortir a
per totes i va acabar guanyant per 27-34 en un partit
on els màxims golejadors van ser Iker Romero i Juanín
amb vuit gols. Amb aquesta victòria l’equip blaugrana
tornava a assolir la lliga tres anys després i sumava la
dissetena en el seu palmarès.  

Memòria 2005/2006
àrea esportiva >> handbolto

lliga

La dissetena!

1 17-09-05 Teka Cantabria – FCB Cifec 23-30
2 21-09-05 FCB Cifec – Arrate 33-19
3 24-09-05 Torrevella – FCB Cifec 26-28
4 28-09-05 FCB Cifec – BM Granollers 27-23
5 04-10-05 CAI Aragó – FCB Cifec 25-32
6 12-10-05 FCB Cifec – Frigoríficos Morrazo 31-19
7 19-10-05 FCB Cifec – BM Altea 36-27
8 02-11-05 Portland San Antonio – FCB Cifec 31-27
9 15-11-05 FCB Cifec – CD Bidasoa 38-29
10 19-11-05 Algesires BM – FCB Cifec 24-31
11 23-11-05 FCB Cifec – BM Alcobendas 38-23
12 30-11-05 Caja España Ademar – FCB Cifec 27-30
13 14-12-05 FCB Cifec – Ciudad Real 26-24
14 17-12-05 BM Valladolid – FCB Cifec 30-31
15 21-12-05 FCB Cifec – Keymare Almería 33-25

16 11-02-06 FCB Cifec – Teka Cantabria 31-23
17 19-02-06 JD Arrate – FCB Cifec 22-31
18 22-02-06 FCB Cifec – BM Torrevella 31-19
19 08-03-06 BM Granollers – FCB Cifec 24-34
20 11-03-06 FCB Cifec – CAI Aragó 28-24
21 18-03-06 Frigoríficos Morrazo – FCB Cifec 24-33
22 25-03-06 BM Altea – FCB Cifec 23-32
23 05-04-06 FCB Cifec – Portland San Antonio 25-23
24 08-04-06 CD Bidasoa – FCB Cifec 29-30
25 22-04-06 FCB Cifec – Algesires BM 28-24
26 29-04-06 BM Alcobendas – FCB Cifec 26-27
27 06-05-06 FCB Cifec – Caja España Ademar 29-26
28 20-05-06 Ciudad Real – FCB Cifec 33-27
29 27-05-06 FCB Cifec – BM Valladolid 28-25
30 03-06-06 Keymare Almería – FCB Cifec 27-34

JORN. DATA PARTIT RESULTAT JORN. DATA PARTIT RESULTAT
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El FC Barcelona Cifec no va poder revalidar el títol de
Lliga de Campions assolit la temporada passada en
caure eliminat als quarts de final davant el Portland
San Antonio. La trajectòria a la primera fase de la
competició va ser excel·lent amb sis victòries en els
sis partits jugats. En els vuitens de final, l’equip blau-
grana va mostrar la seva classe en superar el potent
Magdeburg alemany en els dos partits. El Portland va
ser el rival en els quarts de final. A l’anada, disputada
a Pamplona, el partit va ser molt igualat. Es va arribar

al descans amb empat a 11 gols, però a la meitat de
la segona part  el conjunt navarrès va aconseguir un
avantatge de cinc gols que va saber mantenir fins al
25-21 del final. A la tornada, el Barça va capgirar l’eli-
minatòria i a l’inici de la segona meitat guanyava per
17-11. Amb tot, la gran actuació de dos exbarcelonis-
tes, Svensson sota els pals i Lozano, autor de set
gols, va ser clau per a que el Portland retallés la
diferència i aconseguís el passi a les semifinals amb
el 26-23 final. 

Memòria 2005/2006
àrea esportiva >> handbol

lliga europea

A un pas de les semifinals

La trajectòria

1 01-10-05 Izvidac Ljubuski – FCB Cifec 27-35

2 08-10-05 FCB Cifec – Pick Szeged 27-20

3 15-10-05 ZTR Zaporoshye – FCB Cifec 22-31

4 22-10-05 Pick Szeged – FCB Cifec 26-28

5 05-11-05 FCB Cifec – Izvidac Ljubuski 38-27

6 12-11-05 FCB Cifec – ZTR Zaporoshye 34-27

Vuitens de final

anada 04-12-05 Magdeburg – FCB Cifec 24-26

tornada 10-12-05 FCB Cifec – Magdeburg 27-23

Quarts de final

anada 25-02-06 Portland – FCB Cifec 25-21

tornada 04-03-06 FCB Cifec – Portland 26-23

JORNADA DATA PARTIT RESULTAT
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Semifinals 26-11-05 Ciudad Real – FCB Cifec 31-27

3r-4t lloc 27-11-05 Ademar – FCB Cifec 30-31

La trajectòria

JORNADA DATA PARTIT RESULTAT

Quarts de final 10-05-06 Granollers – FCB Cifec 25-27

Semifinals 13-05-06 Valladolid – FCB Cifec 31-29

La trajectòria

JORNADA DATA PARTT RESULTAT

El FC Barcelona Cifec va tornar a ser eliminat de la
Copa del Rei a mans del Valladolid. Els homes de
Xesco Espar van arribar a les semifinals després de
derrotar el Granollers per 27-25 en un partit molt
igualat, on van destacar els sis gols de Jerôme
Fernández. El rival a les semifinals va ser el
Valladolid, que l’any passat havia derrotat l’equip

barcelonista a la final del torneig. El partit també
va ser molt equilibrat durant els 60 minuts. 
A manca de 10 minuts per al final, el marcador
reflectia un empat a 24 gols. Amb tot, les aturades
del porter Sierra i els gols de l’argentí Eric Gull, que
en va fer 12, van ser les claus per a que el
Valladolid acabés guanyant per 31-29.

copa del rei

El Valladolid, botxí a les semifinals

supercopa d’europa

El FC Barcelona va aconseguir el tercer lloc a la Supercopa d’Europa que
es va disputar a Lleó. La primera part del partit jugat contra el Ciudad
Real va ser clau en el desenllaç final de la semifinal. L’equip d’Espar no
va estar gaire encertat en atac i va veure com el seu rival es posava amb
cinc gols d’avantatge (15-10) en arribar al descans. A la segona meitat,
el conjunt blaugrana no va poder fer res per capgirar el marcador i els
manxecs van acabar guanyant el partit per 31-27. En el partit per al ter-
cer i quart lloc, el Barça es va enfrontar al conjunt local, el Caja España
Ademar. El conjunt barcelonista, amb Juanín com a principal referent
ofensiu amb sis gols, va millorar el seu joc i va acabar assolint la terce-
ra posició en derrotar els lleonesos per 30-31. 

sense encert a les semifinals

Memòria 2005/2006
àrea esportiva >> hanbol
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Semifinal 27-08-05 FCB – Us Creteil 31-28

Final 28-08-05 FCB - Usam Nimes 29-22

La trajectòria

DATA PARTIT RESULTAT

L’equip de Xesco Espar va assolir el primer títol de la
temporada en guanyar la novena edició de la Lliga
dels Pirineus, disputada a Vilanova i la Geltrú. A les
semifinals l’equip barcelonista va derrotar l’US Creteil
per 31-28. A la final, el Barça es va enfrontar a un
altre equip francès, l’Usam Nimes. Després d’un pri-

mer temps molt igualat que va acabar amb empat a
13, el conjunt barcelonista va demostrar la seva
superioritat a la segona part, amb Juanín i Iker
Romero com a principals referents ofensius. El partit
es va acabar amb 29-22 i el Barça assolia el seu setè
títol en aquesta competició.

lliga dels pirineus

El primer títol

Memòria 2005/2006
àrea esportiva >> handbol

JORNADA 
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Porters Francesc Martínez, Sergi Catarain, Oriol Olivera

Laterals Isaac Ferrer, Albert Itchart, Àlex Llorens, Oriol Lorente, Jorge Maqueda

Centrals Àlex Ciprés, Marc Raga

Pivots Jordi Buendia, Pedro Iglesias

Extrems Gonzalo Caracuel, Enric Escoda, Jairo Gómez, Cristian Ugalde

Entrenador Toni Guerrero

POSICIÓ NOM I COGNOM                                                 

Memòria 2005/2006
àrea esportiva >> hàndbol baseto

CLASSIFICACIÓ CAMPIONS DE LA LLIGA 1a NACIONAL I 1r FASE D’ASCENS DIVISIÓ D’HONOR “B”

equips base handbol

Tot i la joventut dels seus integrants, el segon equip de l’handbol blau-
grana va realitzar una magnífica campanya. Els homes de Toni Guerrero
van conquerir la Lliga de Primera Nacional i van assolir l’ascens a la cate-

goria de la Divisió d’Honor B. El conjunt barcelonista, que en diversos
partits va haver de jugar fins i tot amb juvenils a les seves files, va com-
plir amb escreix les expectatives creades a principis de la temporada.

Sènior B

Porters Joan Fernández, Marc Orozco

Laterals Marc, Jorge Maqueda, Alexis Hortelano, Miquel Torres, Manuel Rodríguez

Centrals Álvaro Polo, Eloi Félez

Pivots Adrián Figueras, Sergio Rodríguez

Extrems Ignacio Román, Eduard Reig, Alexis Gimeno, Eric Quiñones

Entrenador Ricard Franch

POSICIÓ NOM I COGNOM                                                 

CLASSIFICACIÓ CAMPIONS DE LA LLIGA CATALANA I DEL CAMPIONAT D’ESPANYA

El juvenil A va tornar a realitzar una temporada rodona conquerint la Lliga
Catalana i el Campionat d’Espanya. Un any més, aquest equip va confir-
mar la gran projecció esportiva d’aquests joves jugadors. Els blaugranes

van guanyar tots els partits en les competicions disputades al llarg de
l’any. L’equip porta una impressionant ratxa des de fa tres temporades,
donat que des de l’any 2003 no perd un partit oficial.

Juvenil A

Porters Raúl Silva, Àlex Herrera

Laterals Ivo Rocher, Adrià Redondo, Erik Olaechea

Centrals Carlos Ruiz, Borja Tort

Pivots Adrià Joanpera, Rubén Alarcón

Extrems Ferran Rivera, Julio López, Víctor Tió, Eduard, Joan, Joan Saubich

Entrenador Ricard Franch

POSICIÓ NOM I COGNOM                                                 

Tot i la dificultat d’enfrontar-se a equips que ja porten dos anys compe-
tint, el juvenil B de primer any va realitzar una bona temporada. Els blau-
granes van aconseguir un meritori quart lloc a la Lliga Catalana i es van

classificar per anar a la fase de sector on van ocupar la segona posició.
Malgrat la seva joventut, aquest equip va demostrar prou capacitat per
superar aquestes posicions la pròxima temporada. 

Juvenil B

CLASSIFICACIÓ 4t LLOC A LA LLIGA CATALANA
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Porters Marc  Vila, Enrique Quílez, Nil Pedrós

Laterals Jordi Canals, Javier García, Francesc Corredera, Pere Madurell, Manuel Pereira

Centrals Víctor Montoya, Ignacio Clemente, Víctor  Gómez

Pivots Carles Tejedor, Joel Jiménez, Pol Camats, Gerard  March

Extrems Guillem  Miró, Federico Palau, Víctor Torres, Josep Ruiz, Frederic Civit

Entrenador Antoni Juanpere

POSICIÓ NOM I COGNOM                                                 

CLASSIFICACIÓ SUBCAMPIÓ DEL CAMPIONAT D’ESPANYA I DE CATALUNYA

El cadet A va fer una temporada molt regular però li va mancar la
sort final per adjudicar-se algun títol. Els nois d’Antoni Juanpere van
assolir els subcampionats de Catalunya i d’Espanya, on van ser

derrotats pel mateix equip, el Sant Martí Corazonistas de Barcelona.
A la final del Campionat d’Espanya el conjunt barcelonista va caure
a la pròrroga.

Cadet A

Porters Víctor Lacasta, Bernat Herrero, Armando Garcia

Laterals Álvaro Delicado, Ferran Guedea, Borja González, Manuel Carbonell, Marc García

Centrals Javier Alcaide, Marcel Juanpera

Pivots Arnau Boix, Bernat Amargant, David Catalán

Extrems Josep M. Bregada, David Masnou, David Balaguer, Arnau Homet, Pol Rodríguez

Entrenador Rafa Prat

POSICIÓ NOM I COGNOM                                                 

CLASSIFICACIÓ 5è LLOC LLIGA CATALANA I CAMPIÓ DE LA COPA CATALANA

El cadet B blaugrana va realitzar una bona temporada, tenint en compte
que era el primer any que els seus integrants jugaven junts i que durant
la Lliga Catalana es van enfrontar amb equips que tenien un any més

d’experiència. Així doncs, la cinquena posició aconseguida a la Lliga
Catalana té encara més valor. A la Copa Catalana l’èxit va ser rotund. Els
blaugranes van conquerir aquest títol derrotant a la final el BM La Roca. 

Cadet B

Porters Enric Palou, Daniel Arguillas 

Laterals Joaquim Tarrats, Pablo Hernández, Tuky Andreu, Sergi Urgell 

Centrals Adrià Alemany, Aitor Ariño, Àlex González 

Pivots Sergi Ferrer, Max Durán, Josep M. Alborch

Extrems Jon Eguino Guitart, Jaume Sesplugues, Cristian Forga, Albert Larriba, Víctor Sáez 

Entrenador Alex Barbeito

POSICIÓ NOM I COGNOM                                                 

L’equip infantil va assolir el doblet en guanyar la Lliga Catalana i el
Campionat d’Espanya. El Barça va guanyar les dues competicions al seu
màxim rival, el Granollers. La final del Campionat d’Espanya es va deci-

dir amb un gol de falta directa, que va ser decisiu perquè els blaugranes
aconseguissin el títol. A la final de la Lliga Catalana, a doble partit, els
blaugranes van guanyar per sis gols de diferència els dos enfrontaments.

Infantil

CLASSIFICACIÓ CAMPIONS LLIGA CATALANA I DEL CAMPIONAT D’ESPANYA
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PLANTILLA PROFESSIONAL FC BARCELONA SORLI DISCAU
TEMPORADA 2005/2006
Entrenador
Joaquim Paüls

Segon entrenador 
Sergi Macià

Gerent
David Godayol

Delegat
Francesc Martínez

Delegat
Miguel Cerezo

Preparador físic
Ramon Riverola

Fisioterapeuta
Xavier Paz

Utiller-Mecànic
Tomás Fernández

Metge
Xavier Valle

Dorsal: 1
Data de naixement:
24-06-80
Lloc: Barcelona
Alçada: 1’89
Pes: 90

Dorsal: 10
Data de naixement:
12-08-77
Lloc: Barcelona
Alçada: 1,73
Pes: 69

OCTAVI TARRÉS
Porter

Dorsal: 2
Data de naixement:
29-08-74
Lloc: Tordera
Alçada: 1’79
Pes: 80

Dorsal: 4
Data de naixement:
02-05-69
Lloc: San Juan (Argentina)
Alçada: 1’78
Pes: 79

RAFAEL MÁRQUEZ 
Defensa (26 años)

Dorsal: 6
Data de naixement:
20-02-86
Lloc: Cerdanyola
Alçada: 1’86
Pes: 81

RAFAEL MÁRQUEZ 
Defensa (26 años)

Dorsal: 7
Data de naixement:
17-01-78
Lloc: Manlleu
Alçada: 1’83
Pes: 84

RAFAEL MÁRQUEZ 
Defensa (26 años)

Dorsal: 3
Data de naixement:
13-03-77
Lloc: San Juan (Argentina)
Alçada: 1’73
Pes: 76

RAFAEL MÁRQUEZ 
Defensa (26 años)

Dorsal: 5
Data de naixement:
16-08-77
Lloc: Barcelona
Alçada: 1,85
Pes: 85

Do
Da
09
Llo
Alç
Pe

AITOR EGURROLA
Porter

JOSÉ LUIS PÁEZ
Mig

RAMON BENITO
Mig

MIQUEL MASOLIVER
Mig

SERGI MIRAS
Mig

ALBERTO BORREGAN
Davanter

DA
Da

CARLOS LÓPEZ
Davanter
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Dorsal: 8
Data de naixement:
09-12-75
Lloc: San Juan (Arg.)
Alçada: 1’79
Pes: 75

DAVID PÁEZ
Davanter

Dorsal: 9
Data de naixement:
26-04-82
Lloc: Vic
Alçada: 1,83
Pes: 84

SERGI PANADERO
Davanter

Octavi TARRÉS
Pratto (Itàlia)

Sergi MIRAS
Categories inferiors

Carles CANTARERO
Oliverense (Portugal)
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1 17-09-05 Alnimar Reus – FCB Sorli Discau 5-1
2 23-09-05 FCB Sorli Discau – Hormipresa Igualada 7-1
3 01-10-05 Noia – FCB Sorli Discau 2-2
4 09-10-05 FCB Sorli Discau – Tordera 8-3
5 12-10-05 Cemex Tenerife – FCB Sorli Discau 0-4
6 15-10-05 FCB Sorli Discau – Roncato Vic 4-3
7 22-10-05 Astral Maçanet – FCB Sorli Discau 1-7
8 29-10-05 FCB Sorli Discau – Vilanova 7-3
9 01-11-05 Liceo – FCB Sorli Discau 4-6
10 05-11-05 FCB Sorli Discau – VH Blanes 4-1
11 12-11-05 FCB Sorli Discau – Voltregà 8-2
12 19-11-05 Esfer Oviedo – FCB Sorli Discau 2-4
13 22-11-05 FCB Sorli Discau – Grup Lloret 9-1
14 08-11-05 Enrile Alcoi – FCB Sorli Discau 0-3
15 10-12-05 FCB Sorli Discau – Vilafranca 10-1
16 13-12-05 FCB Sorli Discau – Alnimar Reus 4-2
17 10-01-06 Hormipresa Igualada – FCB Sorli Discau 2-2
18 14-01-06 FCB Sorli Discau – Noia 5-2
19 17-01-06 Tordera – FCB Sorli Discau 0-4
20 28-01-06 FCB Sorli Discau – Cemex Tenerife 3-1
21 31-01-06 Roncato Vic – FCB Sorli Discau 2-1
22 11-02-06 FCB Sorli Discau – Astral Maçanet 2-1
23 14-02-06 Vilanova – FCB Sorli Discau 2-5 
24 25-02-06 FCB Sorli Discau – Liceo 5-0
25 01-03-06 VH Blanes – FCB Sorli Discau 2-7
26 21-03-06 Voltregà – FCB Sorli Discau 4-3
27 25-03-06 FCB Sorli Discau – Esfer Oviedo 9-1
28 28-03-06 Grup Lloret – FCB Sorli Discau 2-7
29 11-04-06 FCB Sorli Discau – Enrile Alcoi 7-2
30 19-04-06 Vilafranca – FCB Sorli Discau 4-3

Quarts de final 
1r partit 28-04-06 FCB Sorli Discau – Astral Maçanet 9-4
2n partit 30-04-06 FCB Sorli Discau – Astral Maçanet 7-1
3r partit 12-05-06 Astral Maçanet – FCB Sorli Discau 1-4

Semifinals
1r partit 19-05-06 FCB Sorli Discau – Hormipresa Igualada 5-3
2n partit 21-05-06 FCB Sorli Discau – Hormipresa Igualada 4-3
3r partit 26-05-06 Hormipresa Igualada – FCB Sorli Discau 0-4

Final
1r partit 02-06-06 FCB Sorli Discau – Alnimar Reus 3-1
2n partit 04-06-06 FCB Sorli Discau – Alnimar Reus 5-3
3r partit 09-06-06 Alnimar Reus – FCB Sorli Discau 4(pp)-4
4t partit 11-06-06 Alnimar Reus – FCB Sorli Discau 2-3

El FC Barcelona Sorli Discau va posar punt i final a
una temporada plena d’èxits assolint el títol de l’OK
Lliga. Els blaugranes van realitzar una excel·lent lliga
regular aconseguint el liderat amb 74 punts, nou més
que el segon classificat, el Reus. En els play-off, l’e-
quip de Quim Pauls es va imposar amb superioritat
l’Astral Maçanet en els quarts de final per tres victò-
ries a zero.  A les semifinals, l’Igualada va ser un rival
dur pel Barça. Amb tot, també només van caldre tres
partits per arribar a la final. El conjunt barcelonista
va sentenciar la sèrie en un últim partit extraordina-
ri que va guanyar per 0-4, exhibint un alt nivell de
joc. Després d’aquesta victòria els blaugranes es

plantaven per tretzè any consecutiu a la final del
play-off de l’OK Lliga. Una final en què es repetia el
rival de la temporada passada, el Reus. Els dos pri-
mers partits, disputats al Palau Blaugrana, es van
saldar amb sengles victòries barcelonistes per 3-1 i
5-3, respectivament. En el tercer matx, el Reus va
forçar un quart partit en un duel d’infart que es va
decidir en els penals. En el darrer partit de la sèrie,
el Barça es va imposar per un ajustat 2-3, on un gol
de Borregán i la gran actuació d’Egurrola van ser
claus en els minuts finals. Aquest era el novè títol de
lliga consecutiu de l’equip i el dinovè en la història
de la secció.

La novena Lliga consecutiva!

Memòria 2005/2006
àrea esportiva >>  hoquei patinsto

lliga

La trajectòria

JORNADA DATA PARTIT RESULTAT
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L’equip d’hoquei patins va guanyar la primera Copa
Cers de la seva història. El conjunt de Quim Paüls,
que va haver de jugar aquesta competició després de
caure eliminat a la Lliga Europea, va demostrar la
seva clara superioritat en guanyar tots els partits d’a-
quest torneig. Després d’eliminar el Grup Lloret, el
Saint Omer francès i l’Igualada, el Barça Sorli Discau
va jugar la final de la competició amb un altre equip

català, el Vilanova. En el partit d’anada, disputat al
Palau Blaugrana, el conjunt barcelonista va guanyar
per 3-1, amb dos gols de Carlos López i un de
Borregán. A la tornada, un gol de Carlos López als 10
minuts de joc va deixar gairebé sentenciat el títol. Els
homes de José Querido no van poder fer res per supe-
rar un magnífic Egurrola i a la segona part Borregán
establia el 0-2 definitiu. 

La primera de la història 

Memòria 2005/2006
àrea esportiva >>  hoquei patins

copa cers

Prèvia (anada) 03-12-05 FCB Sorli Discau – Follonica 3-1

Prèvia (tornada) 17-12-05 Follonica – FCB Sorli Discau 4-1

La trajectòria

JORNADA DATA PARTIT RESULTAT

Vuitens de final

anada 07-01-06 Grup Lloret - FCB Sorli Discau 2-6

tornada 21-01-06 FCB Sorli Discau – Grup Lloret 2-1

Quarts de final

anada 04-02-06 Saint Omer - FCB Sorli Discau 1-4

tornada 18-02-06 FCB Sorli Discau - Saint Omer 10-1

Semifinals

Anada 04-03-06 FCB Sorli Discau - Igualada 4-0

tornada 18-03-06 Igualada - FCB Sorli Discau 1-3

Final

Anada 08-04-06 FCB Sorli Discau - Vilanova 3-1

tornada 23-04-06 Vilanova - FCB Sorli Discau 0-2

La trajectòria

JORNADA DATA PARTIT RESULTAT

L’equip d’hoquei patins va caure sorprenentment eliminat a la fase
prèvia de la Lliga Europea. El Barça Sorli-Discau es va haver d’en-
frontar amb el Follonica italià en aquesta primera eliminatòria, que
també podia haver estat la final de la competició. En el partit d’a-
nada els homes de Quim Paüls van guanyar per un curt 3-1, amb
dos gols de Panadero i un de David Páez. La tornada va estar mar-
cada pels llançaments d’objectes a la pista, el polèmic arbitratge i
els talls en l’enllumenat, que van trencar el ritme de joc de l’equip
barcelonista. L’eliminatòria es va decidir a manca de menys de dos
minuts quan un rigorós penal marcat pel veterà Massimo Mariotti
va posar el 4-1 definitiu en el marcador. 

lliga europea
eliminats a la prèvia
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El Barça d’hoquei patins va guanyar el primer títol de
la temporada en derrotar el Vic a la final de la
Supercopa d’Espanya. En el partit d’anada disputat al
Palau Blaugrana, els homes de Quim Paüls van derro-
tar el conjunt d’Osona per 4-2, amb dos gols de
Benito i un de Carlos López i Masoliver. A la tornada,

el porter Egurrola va demostrar la seva categoria
amb grans aturades i l’equip barcelonista va tornar a
imposar-se per 3-6, amb tres gols de Borregán, i un
de David Páez, López i Masoliver. Aquesta és la sego-
na Supercopa d’Espanya consecutiva, després de
l’assolida la temporada anterior davant el Liceo.

El primer títol

supercopa d’espanya

Final (anada) 18-10-05 FCB Sorli Discau – Roncato Vic 4-2

Final (tornada) 25-10-05 Roncato Vic – FCB Sorli Discau 3-6

La trajectòria

JORNADA DATA PARTIT RESULTAT

Quarts de final 09-03-06 FCB Sorli Discau – Maçanet 5-1

Semifinal 11-03-06 FCB Sorli Discau – Igualada 5-3

Final 12-03-06 FCB Sorli Discau – Reus 2-3

La trajectòria

JORNADA DATA PARTIT RESULTAT

El FC Barcelona Sorli Discau va perdre la final davant el Reus i no va
poder revalidar el títol de la Copa del Rei assolit la temporada ante-
rior. Abans d’arribar a aquest partit decisiu, l’equip de Quim Paüls va
derrotar sense gaires problemes al Maçanet i l’Igualada als quarts de
final i les semifinals, respectivament. La final va ser molt igualada i
no es va decidir fins al darrer minut. El conjunt blaugrana es va
avançar en el marcador amb un gol del “Negro” Páez a vuit minuts
del descans. A l’inici de la segona part, el Reus va empatar el partit,
però Benito marcava el 2-1 a tretze minuts del final. Amb tot, un gol
de Teixidó i un altre de Jordi García, quan només mancaven trenta
segons, van capgirar el resultat fins deixar-lo en el 2-3 definitiu.

copa del rei

Finalistes
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L’equip barcelonista va revalidar el títol de la Copa Continental, l’antiga Supercopa d’Europa,
en derrotar a la final el Follonica italià. L’eliminatòria va quedar gairebé sentenciada al par-
tit d’anada disputat al Palau Blaugrana. Els homes de Quim Paüls van derrotar el seu rival
per 4-0, amb gols de David Páez, Carlos López (2) i Masoliver. A la tornada, el conjunt blau-
grana va controlar el partit amb un empat a quatre gols a manca de cinc minuts, fins que
el Follonica va marcar tres gols en dos minuts i es va posar amb un amenaçador 7-4. Amb
tot, el resultat ja no es va moure i el FC Barcelona va assolir el segon títol de l’era Paüls i
el tretzè en aquesta competició.

Supercampions d’Europa!

copa continental

Final 01-04-06 FCB Sorli Discau – Olimpia de San Juan 8-3

7 Lligues (1999-00, 00-01, 01-02, 02-03, 03-04, 04-05, 05-06)

6 Copes d’Europa (1999-00, 00-01, 01-02, 02-03, 03-04, 04-05)

4 Copes del Rei (1999-00, 01-02, 02-03, 04-05)

5 Supercopes d’Europa (2000-01, 01-02, 02-03, 04-05, 05-06)

3 Copes Ibèriques (1999-00, 00-01, 01-02)

2 Supercopes d’Espanya (2004-05, 05-06)

1 Copa Intercontinental (2005-06)

1 Copa CERS (2005-06)

La trajectòria

JORNADA DATA RESULTAT

Final (anada) 27-11-05 FCB Sorli Discau – Follonica 4-0

Final (tornada) 06-12-05 Follonica – FCB Sorli Discau 7-4

La trajectòria

JORNADA DATA PARTIT

PARTIT

RESULTAT

El FC Barcelona Sorli Discau va assolir amb gran autoritat la Copa
Intercontinental en derrotar l’Olimpia de San Juan per 8-3. La final
d’aquesta competició, que enfronta el campió europeu i el sud-ame-
ricà, va tenir lloc a la localitat d’Alcoi. Els homes de Quim Paüls van
deixar sentenciat el partit a la primera part, que va acabar amb un
clar 6-1, amb gols de Borregán, David Páez (3) i Panadero (2). A la
segona meitat, el conjunt blaugrana es va dedicar a controlar el par-
tit i donar espectacle. David Páez i Panadero van repetir com a gole-
jadors i el partit va acabar amb aquest 8-3 que significava el segon
títol d’aquesta competició en la història de la secció.

copa intercontinental
Campions del Món 

Ramon Benito va posar punt i final a la seva etapa al FC Barcelona després de set temporades
on ho ha guanyat tot. Benito va ser un dels referents de l’equip blaugrana i un dels jugadors
més estimats dins del vestidor. Ara inicia una nova etapa al Blanes. Amb tot, a la roda de prem-
sa de comiat va deixar clar que no vol que això sigui un adéu definitiu, sinó un fins aviat, obrint
la porta a un possible retorn al club després d’acabar la seva carrera esportiva. 

Comiat de Ramon Benito

Palmarès de Ramon Benito
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equips base hoquei

Porters Álex Casas, Marc Lluís Clapers

Defenses-mig Òscar González, Sergi Miras, Enric Ripoll, Marc Coy, Gerard Vergés, Oriol Ortell

Davanters Jordi Ferrer, Cristian Rodríguez, Rubén Cano, Frank Boira

Entrenador Àlex Segura

NOM I COGNOM                                                 

CLASSIFICACIÓ 8è LLIGA 1a NACIONAL CATALANA

El sènior B, integrat per jugadors júniors i només dos sèniors, va
obtenir una meritòria vuitena posició a la Lliga. El principal objectiu
d’aquest segon equip barcelonista, dirigit per Àlex Segura, és formar
els seus components i acumular experiència en competició. El fet que

els integrants d’aquest equip juguin també al conjunt júnior va
impossibilitar la disputa d’alguns partits i la resta dels corresponents
punts. Sense aquest handicap, s’hagués complert l’objectiu de que-
dar entre els cinc primers classificats. 

SÈNIOR B

Porters Álex Casas, Marc Lluís Clapers

Defenses-mig Sergi Miras, Enric Ripoll, Marc Coy, Gerard Vergés, Oriol Ortell

Davanters Jordi Ferrer, Cristian Rodríguez

Entrenador Eduard Castro

POSICIÓ NOM I COGNOM                                                 

Malgrat la joventut de la majoria dels seus integrants, la trajectòria de
l’equip júnior va ser força positiva. Els jugadors, júniors de primer any,
compten amb dos anys més per continuar amb la tasca formativa.
L’equip, entrenat per Eduard Castro, va aconseguir el primer lloc de la

Lliga Preferent, competició que donava accés al Campionat de Catalunya.
En aquest torneig es va assolir el subcampionat per darrera del Lloret. El
paper al Campionat d’Espanya també va ser molt satisfactori, obtenint la
tercera posició rera del Lloret i el campió, el Liceo de La Corunya. 

JÚNIOR

CLASSIFICACIÓ 2n CAMPIONAT DE CATALUNYA I 3r CAMPIONAT D’ESPANYA

POSICIÓ 
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Porters Albert López, Albert Carles Ordi

Defenses-mig Oscar Martínez, Gerard Cusachs, Ferran Rosa, Xavier Pastó

Davanters Xavier Díaz, Eric Serra, Roger Riba

Entrenador Josep Pinyol

L’equip juvenil, dirigit per Josep Piñol, no va tenir gaire sort i només
va poder obtenir el tercer lloc a la Lliga Preferent. Aquesta posició els
va impossibilitar accedir a la disputa del Campionat de Catalunya, tor-
neig que juguen els dos primers classificats de la Lliga Preferent. El fet

de no disputar el Campionat de Catalunya va impedir també que es
podés jugar el Campionat d’Espanya. D’aquesta manera es va trencar
una impressionant ratxa de cinc victòries consecutives en aquesta
competició.

JUVENIL

Porters Marc Figueroa, Francesc X. Campor

Defenses-mig Brandon Carrara, Xavier Martí, Jordi Ortola, Jordi Gabarra

Davanters Oriol García, Joan Vázquez

Entrenador Ricard Muñoz

NOM I COGNOM                                                 

L’equip infantil va començar la temporada sense gaires opcions, amb un
conjunt nou on els vuit integrants jugaven per primer cop junts. Malgrat
les dificultats de començar a treballar des de zero i les múltiples lesions
que van patir els jugadors durant tota la temporada, els nois de Ricard

Muñoz van superar les expectatives amb escreix quedant subcampions
de Catalunya i campions d’Espanya. La final d’aquesta competició es va
jugar a la Corunya i el rival va ser el Liceo. Els blaugranes van guanyar
per 4-3, després d’una pròrroga.

INFANTIL

CLASSIFICACIÓ CAMPIÓ D’ESPANYA I SUBCAMPIÓ DE CATALUNYA

CLASSIFICACIÓ 3r LLIGA PREFERENT

POSICIÓ 

NOM I COGNOM                                                 POSICIÓ 
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1 28-08-05 L’Hospitalet – FCB B 1-1
2 04-09-05 FCB B – Alcoià 1-0
3 11-09-05 Alacant – FCB B 2-
4 17-09-05 FCB B – Logronyès 3-0
5 25-09-05 Reus – FCB B 3-1
6 01-10-05 FCB B – Sabadell 3-0
7 09-10-05 Figueres – FCB B 0-2
8 16-10-05 FCB B – Osca 1-2
9 23-10-05 Gramenet – FCB B 4-0
10 30-10-05 FCB B – Llevant B 1-1
11 06-11-05 Osasuna B – FCB B 2-2
12 12-11-05 FCB B – Peralta 3-1
13 20-11-05 Alfaro – FCB B 2-1
14 26-11-05 FCB B – Badalona 1-1
15 04-12-05 Sant Andreu – FCB B 0-3
16 11-12-05 FCB B – Saragossa B 2-1
17 17-11-05 FCB B – Terrassa 1-1
18 08-01-06 Vila Joiosa – FCB B 1-0
19 15-01-06 FCB B – Benidorm 2-3

48

Porters Martínez, Rodríguez, Ruiz 

Defenses Fernández, González (capità), Olmo, Rodríguez, Valiente

Migcampistes Caldentey, Comadevall, Fragoso, Gómez, Sastre, 

Verdú, Sylvestre, De Dios

Davanters Hidalgo, Montañés, Peral, Riera, Orlandi

Entrenador Quique Costas I Joan Barbarà

POSICIÓ COGNOM

Memòria 2005/2006
àrea esportiva >> futbol baseto

futbol base

El gran objectiu del filial barcelonista que no és altre que la formació
de jugadors per al primer equip s’ha complert amb escreix amb el
debut de nou jugadors a les ordres de l’equip de Rijkaard. En la part
esportiva, el filial barcelonista es va quedar a les portes de jugar el
play-off d’ascens a Segona Divisió. Els homes de Quique Costas van
acusar la irregularitat mostrada sobretot a la primera volta. En aques-
ta primera part del campionat, el Barça B va aconseguir set victòries,
cinc empats i set derrotes en els 19 partits disputats. Amb tot, el con-
junt blaugrana va realitzar un magnífic inici de la segona volta, amb set

triomfs i un empat en els primers vuit partits, que el va situar al cap-
davant de la classificació. L’equip barcelonista, però, va patir dues
derrotes inesperades al Mini davant l’Alfaro i el Sant Andreu a la part
final del campionat que van ser decisives. El Barça B va arribar a la
darrera jornada amb l’obligació de guanyar al camp del Benidorm per
classificar-se per al play-off. Els homes de Costas no van tenir sort i van
acabar perdent per 2-0. Aquesta derrota combinada amb les victòries
del Badalona, Llevant B, Alacant i Gramenet van deixar l’equip blaugra-
na a la sisena posició, a només tres punts de les places del play-off. 

Barça B

Sito     Cristian Jordi Gómez     Orlandi Peña    Javito Marc Valiente     Oriol Riera Arnau

14 11 6 4 3         3 2                 1 1

Golejadors

15 Verdú

JORN. DATA PARTIT REST. JORN. DATA PARTIT REST.

20 22-01-06 FCB B – L’Hospitalet 2-1
21 23-03-06 Alcoià – FCB B 2-0
22 05-02-06 FCB B – Alacant 1-0
23 12-02-06 Logronyès – FCB B 0-0
24 19-02-06 FCB B – Reus 4-0
25 26-02-06 Sabadell – FCB B 1-2
26 05-03-06 FCB B – Figueres 2-0
27 12-03-06 Osca – FCB B 1-2
28 18-03-06 FCB B – Gramenet 3-1
29 26-03-06 Llevant B – FCB B 1-0
30 02-04-06 FCB B – Osasuna B 3-1
31 09-04-06 Peralta – FCB B 0-3
32 13-04-06 FCB B – Alfaro 0-1
33 23-04-06 Badalona – FCB B 0-4
34 30-04-06 FCB B – Sant Andreu 0-2
35 07-05-06 Saragossa B – FCB B 0-1
36 14-05-06 Terrassa – FCB B 3-0
37 21-05-06 FCB B – Vila Joiosa 4-0
38 28-05-06 Benidorm – FCB B 2-0
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Porters Castilla, Plancheria, Torres

Defenses Hernández, Hinojosa, López, Reyes, Franch, López

Migcampistes Crosas, Marqués, Plazuelo (cap.), Rueda, Sánchez, Suárez,  Toribio

Davanters Clausí, Coto, Dos Santos, López, Rodríguez

Entrenador Alex García i Marc Huguet

COGNOM

Porters Márquez, Montero, Ramos

Defenses Alonso, Borrego, Giribet, Llamas, Martos,  Masó,  Palencia, López, Remacha

Migcampistes Besada, Casado, Rodríguez, Martínez (capità)

Davanters Braz, Calvo,  García, Riera, Rodríguez, Vázquez

Entrenadors Juan Carlos Pérez i Rafel Magrinyà

POSICIÓ COGNOM

CLASSIFICACIÓ 14è a la Lliga de la Tercera Divisió (Grup V)

El Barça C va millorar la quinzena posició de l’any passat, encara que
va haver de lluitar fins al final per mantenir la seva permanència a la
Tercera Divisió de futbol català. Malgrat els bons resultats de l’equip
a l’inici de la temporada, el Barça C va encaixar un seguit de derro-

tes que el van portar a la zona baixa de la classificació. El conjunt
barcelonista va acusar al llarg de l’any les convocatòries d’alguns dels
seus jugadors amb el Barça B. Amb tot, el Barça C va ocupar la cator-
zena posició final que li permet estar un any més a la Tercera Divisió.

Barça C

Porters Ibáñez i Masip

Defenses Botia,  Castillo, Coch,  Martínez, Ramos, Ayala, Blasco (capità)

Migcampistes Busquets, Castillo, Núñez, Secades, Torrents,  Álvarez,  Baena

Davanters Esteban,  Vergara, Yepes,  Fernández.

Entrenador Sergio Lobera  I Sergio Alegre

POSICIÓ COGNOM

CLASSIFICACIÓ 5è a la Lliga Divisió d’Honor

El juvenil B no va poder revalidar el títol de la Lliga assolit la tempo-
rada passada. Els joves de Sergi Lobera van acabar a la cinquena posi-
ció en una competició on la gran majoria dels integrants dels equips

contraris eren un any més grans. Tot i la irregularitat mostrada a l’ini-
ci de la temporada, l’equip blaugrana va exhibir un alt nivell de joc
que li va permetre optar a les primeres posicions de la classificació. 

JUVENIL B

El juvenil A va repetir una temporada excepcional, aquest any a les
ordres d’Àlex Garcia. Els blaugranes van conquerir el doblet: la Lliga
i la Copa del Rei. A la lliga, l’equip barcelonista va assolir el títol a la

darrera jornada amb un gol del cadet Bojan a l’últim minut. A la Copa,
el Barça va eliminar el R. Madrid a les semifinals després d’una gran
remuntada, i va guanyar el Saragossa a la final per 2-0. 

JUVENIL A

POSICIÓ 

Memòria 2005/2006
àrea esportiva >> futbol base

CLASSIFICACIÓ Campió Lliga Divisió d’Honor i campió Copa del Rei
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futbol base

Porters Gómez, López

Defenses Jurado, Donoso, Nobau

Migcampistes Valle, Álvarez, Bolaños (capità), Falque, Gómez, Ríus, Vallés, 

Dos Santos, González  

Davanters Arriero, Krkic, Kusi, Martínez, Rodríguez

Entrenador Rodolf Borrell i Lluís Francisco

COGNOM

CLASSIFICACIÓ Campió Lliga Divisió d’Honor

El cadet A va continuar amb els èxits assolits les darreres tem-
porades. L’equip dirigit per Rodolf Borrell va revalidar el títol de
Divisió d’Honor obtingut la temporada passada. El conjunt bar-
celonista va fer palesa la seva superioritat a nivell tècnic i tàc-
tic envers la resta dels equips de la categoria. Els blaugranes
van iniciar una formidable ratxa de resultats a partir de la sego-
na jornada i van estar imbatuts fins a la jornada 25. El cadet A,

que només va perdre tres partits al llarg del campionat, es va
proclamar campió de lliga amb 79 punts, onze més que el
segon classificat, l’Espanyol. En el Campionat de Catalunya la
sort no va acompanyar l’equip. Malgrat l’alt nivell de joc demos-
trat, l’equip blaugrana no va poder repetir la victòria del 2005
i es va quedar a les portes de la final en caure davant
l’Espanyol.

CADET A

Porters Sánchez (capità), Torres

Defenses Arias, Hernández, Montoya, Planas, Terrón,

Migcampistes Alcántara, Yigaal, Bartra, Cadafalch, Krol, Martínez, Riverola, Romeu

Davanters Pacheco, Rochina, Tello, Abraham

Entrenador Francesc Sánchez i Pedro Abraham

POSICIÓ COGNOM

CLASSIFICACIÓ Subcampió Lliga Preferent

El cadet B es va confirmar durant la temporada com uns dels
equips amb més projecció en la seva categoria. L’equip, dirigit per
Francesc Sánchez, va assolir el subcampionat a la Lliga Preferent
tot i les dificultats que les lesions van causar a alguns dels juga-

dors clau com la que va patir l’israelià Gay Assulin. Aquest jove
equip, integrat per cadets de primer any, afronta la temporada
vinent amb el convenciment que l’experiència adquirida enguany
els permetrà optar pel títol.

CADET B

Porters Del Río, Ibáñez

Defenses Dell'isola, Juste, López Miquel, Muniesa (capità), Ortiz, Dalmau

Migcampistes Balliu, Barreto, Carmona, González, Roura

Davanters Canalejo, Casanova, Ceballos, Díaz, Peña, Reina

Entrenador Félix Sánchez i Manuel Francisco Ignoto

POSICIÓ COGNOM

L’infantil A va realitzar una temporada prou positiva. L’equip blaugra-
na va conquerir el Campionat de Catalunya i va igualar la segona
posició a la Lliga de Divisió d’Honor obtinguda la temporada ante-
rior. L’Infantil A va acusar la irregularitat a l’inici de la temporada en
la que els barcelonistes no van poder guanyar el primer partit fins a
la quarta jornada. Malgrat no ocupar les posicions capdavanteres a

l’inici de la Lliga, els nois de Fèlix Sánchez no van defallir i van anar
de menys a més mantenint un gran nivell de joc. L’infantil A va fer
palesa la seva experiència a la categoria i van anar escalant posi-
cions fins assolir el subcampionat a la Lliga. La temporada va tenir
un final brillant amb la victòria al Campionat de Catalunya davant el
campió de Lliga, l’Espanyol.

INFANTIL A

CLASSIFICACIÓ Subcampió Lliga Divisió d’Honor i campió de Catalunya

POSICIÓ 
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Porters Pacheco, Paz

Defenses Campabadal (capità), Álvarez, Ayala, Carmona,

Ortiz, Vila

Migcampistes Kante, Martín, Mendes, Montserrat, Muñoz,

Davanters Canadell, Forgàs, López, Vilajosana

Entrenador Xavi Llorens i Jordi Puig

COGNOM

CLASSIFICACIÓ Subcampió Lliga Preferent i Campionat de Catalunya

L’infantil B va tornar a aconseguir el subcampionat a la Lliga
Preferent. L’equip blaugrana, que ja va ocupar aquesta segona
posició a la temporada passada, va quedar a cinc punts de
l’Europa, que es va proclamar campió. La incorporació del nou tèc-

nic Xavi Llorens a meitat de temporada va suposar un canvi de joc
a nivell tàctic que va costar d’assimilar. Amb tot, l’equip va demos-
trar un nivell de joc notable en una categoria on la majoria de
rivals tenien un any més.

INFANTIL B

Porters Busquets, Vergara

Defenses Fernández, Marimón, Olivan, Ruano (capità), Tavira

Migcampistes Carbonell, García, Quesada, Valderrama

Davanters Criado, Deulofeu, Ginés, Herrera, Roigé, Salvador

Entrenador Montilla

2on Entrenador Guitard

COGNOM

CLASSIFICACIÓ Subcampió Lliga Preferent

L'aleví A va acabar la temporada aconseguint els subcampionats a
la Lliga Preferent Grup B i al Campionat de Catalunya. Malgrat no
haver obtingut cap títol, el conjunt dirigit per Antoni Montilla va
assolir l'ascens a Divisió d'Honor, categoria de nova creació per a
la temporada 2006-2007. Tot i la irregularitat mostrada per l'equip
a l'inici de la temporada, l'aleví A es va mantenir a les primeres

posicions de la classificació. Amb tot, no va poder aconseguir el
títol, que va anar a mans de l'Espanyol, malgrat haver-lo derrotat
en les dues ocasions que ambdós equips es van enfrontar durant
la lliga regular. A la final del Campionat de Catalunya, els nois
d'Antoni Montilla no van tenir gaire sort i van caure als penals
davant el conjunt espanyolista.

ALEVÍ A

Porters Aguilar, Ballesté, Jiménez

Defenses Artigas, Bellerin, Gassama, Navarro, Pérez, Riera, Torres

Migcampistes Ekpolo, Fernández, Otero, Samper, Toral (capità)

Davanters Balde, Méndez, Valcárcel

Entrenador Sergi Doménech i Albert Puig

COGNOM

CLASSIFICACIÓ Campió de la Lliga de Primera Divisió Grup 2

L’aleví B va realitzar una temporada excepcional i es va proclamar
campió de la Lliga de Primera Divisió. A més, l’equip de Sergi
Domènech va jugar amb èxit la fase d’ascens a la Lliga Preferent. El
conjunt barcelonista va derrotar l’E.F. Sabadell i la temporada vinent
jugarà en aquesta categoria. Aquests grans resultats són fruit de l’alt
nivell de joc mostrat pels blaugranes al llarg de l’any. L’equip va

saber imposar el seu joc, basat en un alt  percentatge de possessió
de pilota i jugades elaborades. Els nois de Sergi Domènech es van
mantenir al capdamunt de la classificació al llarg de la temporada i
només van perdre un dels 30 partits disputats. Mostra de la supe-
rioritat de l’equip és que el títol es va assolir a manca de set jorna-
des per a la fi de la lliga.

ALEVÍ B

POSICIÓ 

POSICIÓ 

POSICIÓ 
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Porters Gardes, Vito

Defenses Jiménez

Migcampistes Seck, Corredera (capità), Ndong, Segura, Traore, García,

Álvarez

Davanters Gual, Torres

Entrenador Jordi Condóm i Joan Màrmol

POSICIÓ COGNOM

CLASSIFICACIÓ Campió Lliga Preferent F-7

El benjamí A va revalidar el títol de la Lliga Preferent Futbol 7
aconseguit l’any passat. Els nens de Jordi Condom van realitzar un
campionat molt regular i dels 30 partits jugats van sumar 28
triomfs i només un empat i una derrota. L’equip blaugrana va mar-
car 210 gols i només va encaixar-ne 26. Aquests 210 gols marcats
suposen la xifra més alta de la temporada de tots els equips del

planter barcelonista. L’alt nivell de joc exhibit al llarg de l’any, jun-
tament al magnífic nivell d’aprenentatge, evolució i progressió de
tots els nens van deixar un immillorable balanç de final de tem-
porada. A banda de la participació a la Lliga, el benjamí A també
va participar en diversos torneigs, destacant el triomf al Ciutat de
Pontevedra.

BENJAMÍ A

Porters Costales, Levistskiy

Defenses Aleña, Álvarez, Arroyo, Jiménez, Laporta

Migcampistes Mbonque, Montesinos, Rodríguez (capità)

Davanters Cano, Quintero

Entrenador Josep Gombau i Agustí Zaera

POSICIÓ COGNOM

CLASSIFICACIÓ 5è Lliga Preferent F-7 Grup 2

Si bé l’equip del benjamí B no va poder igualar el subcampionat
obtingut la temporada anterior, els resultats obtinguts també van ser
força positius. El conjunt dirigit per Josep Gombau va quedar en cin-
quena posició al grup 2 de la Lliga Preferent Futbol 7. L’equip més
jove del futbol base del club va mantenir una bona evolució tant a
nivell d’adaptació com de joc, des de la primera jornada fins al final
de la temporada. A banda de la Lliga, el benjamí B va disputar diver-

ses competicions en les què va aconseguir posicions remarcables tot
i la superioritat física dels rivals. D’entre totes elles cal destacar el
campionat  Mic Futbol 7 d’Andorra aconseguit davant del València. El
balanç final de la temporada és molt bo ja que els nens van mostrar
una progressió en l’aprenentatge -dins i fora del terreny de joc- que
els ha de permetre estar preparats per afrontar amb garanties d’èxit
la temporada vinent.

BENJAMÍ B
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fcbescola

La FCBEscola és el model d’escola de futbol propi creat amb l’objec-
tiu de formar joves jugadors. Va comptar amb la participació de 28
equips i prop de 300 alumnes d’edats compreses entre els 6 i 11 anys.
El grup de tècnics, amb Miquel Puig, Yolanda Comiere, Xavier Marcé
i Jordi Rovira al capdavant, té com a objectiu primordial la formació
dels  nens en tots els seus àmbits. 
A banda de dotar els alumnes amb els conceptes bàsics de futbol per
tal que  puguin afrontar amb èxit els reptes esportius que es propo-
sin en un futur, l’escola vol transmetre’ls també els valors que tradi-
cionalment han representat al FC Barcelona i la societat catalana en
general. S’incideix molt en la tolerància, el respecte i el civisme –dins
i fora del terreny de joc– que els ajudarà a construir el futur del nos-
tre club i del nostre país.
La FCBEscola està dividida en tres etapes d’aprenentatge: etapa d’i-
niciació (6-7 anys), etapa de preformació (8-9 anys) i etapa de forma-

ció (10-11 anys). Cada equip de treball fa dues sessions d’entrenament
setmanal que es complementa amb un partit de competició en la lliga
interna organitzada pel club cada dissabte. Els alumnes de la
FCBEscola amb major projecció esportiva són avaluats pels responsa-
bles del futbol base del club per tal d’incorporar-los, si s’escau, a les
categories inferiors. Així, la temporada passada set alumnes de la
FCBEscola van passar a les categories inferiors del club.
El procés d’expansió de la FCB Escola continua. Després de la inau-
guració de la primera escola fora de Catalunya a Monterrey (Mèxic),
aquesta temporada es van obrir dues més en terres mexicanes, a La
Loma San Luís-Potosí i a Guadalajara. També està previst que s’o-
brin de noves en altres zones del món. El prestigi de la FCB Escola
es demostra amb les classes impartides pels entrenadors durant
aquest estiu al Dallas Texans Soccer Club, un dels clubs més presti-
giosos dels Estats Units.

Fàbrica de campions

Memòria 2005/2006
àrea esportiva >>  futbol base
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futbol femení

El primer equip del futbol femení va complir amb el principal objectiu proposat
per aquesta temporada en aconseguir la vuitena plaça a la Superlliga. Aquest
lloc entre els vuit millors equips de la lliga espanyola va possibilitar la classifi-
cació per a la Copa de la Reina per primera vegada a la història. Les incorpora-
cions de Raquel Cabezón, provinent de l’Espanyol, i de la mexicana Pati Pérez
van suposar un reforç important per l’equip. Després d’un inici irregular, les blau-

granes van començar una bona ratxa de resultats a meitat de la temporada que
només es va veure interrompuda a la represa del torneig després del període de
les vacances nadalenques. Amb tot, el Barça va continuar lluitant per assolir l’an-
helada vuitena posició que es va assolir a la darrera jornada del campionat. A
la Copa, les noies d’Astrain no van poder superar el Llevant, campió d’aquesta
competició la temporada anterior, i van perdre per un global de 0-4.

PER PRIMER COP, A LA COPA

Porteres Marimón, Molina

Defenses Fuertes, Navarro, Sanchón, Serrano, Escribano (capitana)

Migcampistes Cabezón, Carles, Dondire, Mena, Moya, Quer, Vilas

Davanteres Acedo, Domínguez, Monje, Pérez, Paulina Perre, Ramón

Entrenadora Natalia Astrain

COGNOM

FEMENÍ A

POSICIÓ 

Porteres Gómez, Méndez 

Defenses Massanet, Quiles, Riera, Villanueva,  Vives, Yáñez,  García (capitana)

Migcampistes Aguilar, Arcos,  Patricia Roig, Romero, Ruiz, Visa 

Davanteres García, López,  Martínez, Vega 

Entrenador Carlos Gómez

COGNOM

FEMENÍ C

POSICIÓ 

CLASSIFICACIÓ 2n a la Primera Catalana    

CLASSIFICACIÓ 8è a la Superlliga i quartfinalista a la Copa de la Reina 

Porteres Rodríguez, Serra

Defenses Abad, Cenizo, García, Massanet, Navarro, Pérez, Soler, (capitana)

Migcampistes Castro, Gómez, Hernández, Losada, Oruj, Vence

Davanteres Carriba, Fernando, Tudela

Entrenador David Benito i Arseni Resa

COGNOM

FEMENÍ D

POSICIÓ 

CLASSIFICACIÓ Campió de la Segona Catalana  

Porteres González, Ráfols 

Defenses Carrelero, Lara, Lucha, Miquel, Pidal, Tomas, Vila, Arroyo (capitana) 

Migcampistes Caballero, Gibergans, Giménez, Lomba, Martínez, Mellado, Ruano, Viñole 

Davanteres Cantó, Cayuela, Pinto Puig, Redondo 

Entrenador Ramón Torne

COGNOM

FEMENÍ B

POSICIÓ 

CLASSIFICACIÓ 8è a la Lliga Nacional  
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Porteres Arricta, Ortega

Defenses Martínez, Pulido, Rodríguez,  Rossell

Migcampistes González, Casado, Llobet, Marín, Vera, Sanz (capitana)

Davanteres Anguela,  Morales, Echevarria,  Sanchez

Entrenador Arseni Resa i David Benito

COGNOM

CADET

POSICIÓ 

CLASSIFICACIÓ Campió de la Lliga Cadet Catalunya 

Porteres De Francisco, Martínez

Defenses Cardenyes, Closas, Soler, García (capitana)

Migcampistes Cinto, Duran,  García, Guiu, Márquez, Torres

Davanteres Garcia, Putellas

Entrenador Siscu Rodríguez

COGNOM

F7 A

POSICIÓ 

Porteres Llop, Oviedo

Defenses Mateo, Vidal, Villa, Fusté (capitana)

Migcampistes Rives, Llobet, Oter

Davanteres Cibera, Clerencia, Cotado, Narbona, Ruiz, Solà

Entrenador Josep Miguel Pedroso

COGNOM

F7 B

POSICIÓ 

CLASSIFICACIÓ Campió de la Lliga Futbol-7 Catalunya Grup I

CLASSIFICACIÓ Campió de la Lliga Futbol-7 Catalunya Grup 2 i 
Campió de catalunya

Portera Nuez

Defenses Adorne, Batllord, Fernández, Gonzalez, Holschbach, Millán, Pueyo, Vidal (cap.)

Migcampistes Casals, Castro, Flores, Mortagu, Oliveros, Serra

Davanteres Córdoba, Doménech, Fornells, Jiménez, Moreno, Nuez, Padrós

Entrenador Enrique Nuez

COGNOM

ESCOLAR F7 

POSICIÓ 

CLASSIFICACIÓ Campió de la Lliga Futbol-7 Barcelona 
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Sènior A 2n classificat Liga Regular/ Ascens Divisió d’Honor

Sènior B 5è classificat Lliga Nacional A

Juvenil A Campió Lliga Nacional Catalana

Juvenil B Campió 1a Divisió Catalana

Cadet A Campió 1a Divisió Catalana

Campió Campionat d’Espanya

Cadet B Campió 2a Divisió Catalana

Infantil A Campió Lliga Federació Catalana

3r classificat Campionat d’Espanya

Infantil B escolar Subcampió Lliga Consell Escolar

Campió Copa Nacional

Preinfantil Campió Lliga Consell Escolar

Aleví A Campió Lliga Federació Catalana

Aleví B Subcampió Lliga Consell Escolar

Aleví C Subcampió Lliga Consell Escolar

Benjamí A Subcampió Lliga Consell Escolar

Prebenjamí 6è classificat Lliga Consell Escolar

El primer equip de futbol sala va aconseguir brillantment l’ascens
a Divisió d’Honor, una fita que feia tres anys que buscava. Marc
Carmona va assolir la direcció de la banqueta a principis de tem-
porada i la seva experiència a la Divisió d’Honor, sumat a les
incorporacions en el mercat d’hivern de dos jugadors també
experts en la màxima categoria, Dani Fernández i Paco Gómez, van
ajudar a aplanar el camí cap a l’ascens.  A la lliga regular, el con-
junt blaugrana va acabar a la segona posició a dos punts del
València. En la primera ronda dels play-off d’ascens, el Barça va
eliminar el Còrdova. La següent eliminatòria, però, no va resultar
tan fàcil. El FC Barcelona es va veure les cares amb el Colegios
Arenas Gáldar, que comptava amb el factor pista al seu favor. Els

dos primers partits es van disputar a les Canàries i els blaugranes
van guanyar-ne el primer per 3-4, però van caure en el segon per
7-5. En els dos següents partits disputats al Palau Blaugrana, el
Gáldar va aconseguir una victòria (2-4) en el tercer partit i va estar
a punt d’endur-se l’ascens a les Illes. En la primera part del quart
partit, el Barça va arribar a perdre per 1-4, però al segon temps
va capgirar el marcador (6-5) i va forçar el cinquè partit. Aquest,
però, es disputava de nou a Gáldar i l’ambient va ser molt dur.
Amb tot, els homes de Carmona van saber mantenir-se al marge
d’aquesta pressió ambiental i van jugar molt concentrats. En un
partit molt tens, el FC Barcelona va obtenir el triomf (4-5) que els
donava el passaport a la Divisió d’Honor. 

Retorn a la divisió d’Honor

futbol sala

EQUIP CLASSIFICACIÓ COMPETICIÓ
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Francisco José Villalgordo 1r classificat Campionats d’Espanya contrarrellotge (categoria elit)

Dídac Ortega 1r classificat Trofeu Guerrita (Líder Copa Espanya)

Dídac Ortega 1r classificat Campionat de la Comunitat Valenciana (Albaida)

Dídac Ortega 2n classificat Final Copa Espanya Elit-Sub23

Isaac Escola 1r classificat GP Macario (Copa Espanya)

Sebastià Franco 1r classificat Campionat de Catalunya C.R.I. (Palafrugell)

Sebastià Franco 1r classificat Catalunya Persecució Individual (Pista)

Sebastià Franco 1r classificat Catalunya Persecució Olímpica (Pista)

Joan Font 1r classificat Campionat de Catalunya (Velocitat per equips) Pista

Joan Font 1r classificat Ronde de la Mugar (Roses)

Joan Font 1r classificat Sub23 Memorial Francesc Guillamet

Àlex Izquierdo 1r classificat Sub23 Campionat de Catalunya C.R.I

Equips FCB 1r classificat Trofeu Joan Escola

Equips FCB 1r classificat XXXIII Trofeu Sant Isidre (Vall d’Uixó)

Equips FCB 1r classificat XIV Volta Ciclista Girona

Equips FCB 1r classificat Campionat de Sabadell

Equips FCB 1r classificat GP Vinyols

CORREDOR CLASSIFICACIÓ COMPETICIÓ

La victòria de Francisco José Villalgordo en la prova contrarrellotge dels
Campionats d’Espanya en categoria elit, va ser el millor premi que va
obtenir la secció de ciclisme del FC Barcelona en el darrer any. En aques-
ta temporada, a més, el ciclisme blaugrana, sota la direcció tècnica de
Melcior Mauri, va assolir diferents victòries tant individuals com d’equip
i algunes d’aquestes van arribar en proves de la Copa d’Espanya. De fet,
Dídac Ortega va arribar a liderar la classificació de la Copa d’Espanya i
finalment va acabar la temporada en un excel·lent segon lloc.

A banda, la secció va continuar amb fermesa amb un dels grans
objectius com és la formació de ciclistes. D’aquesta manera, dos
dels seus corredors van fer el salt al camp professional. Primer va
ser Eduard Gozalo qui va fitxar per l’Agritubel francès. Després va
ser Dani Vancells qui es va incorporar al Team Tiaa-Cref nordame-
ricà. A aquests cal afegir-hi Joan Antoni Clua, especialista en les pro-
ves de pista, que correrà en un equip de nova creació,  el Catalunya
Track Cycling Team.

Planter del professionalisme

ciclisme
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Memòria 2005/2006
àrea esportiva >>  atletismeto

La secció d’atletisme del FC Barcelona va tornar a demostrar la seva con-
solidació com un dels referents de l’atletisme estatal. A banda de la gran
quantitat de títols aconseguits, tant en Campionats de Catalunya com
d’Espanya, els atletes del FC Barcelona van deixar palès el seu nivell en
proves internacionals. Els atletes blaugrana van estar presents en compe-
ticions tan prestigioses com els Mundials en pista d’Hèlsinki del 2005 o
els Mundials de cros de Fukuoka (Japó).
A més, dos atletes del club van aconseguir el rècord d’Espanya absolut
en la seva especialitat. Jackson Quiñónez ho va fer per partida doble.
Primer, va establir una nova marca en els 60 metres tanques amb un

temps de 7’56 i posteriorment va baixar la històrica marca del també
exatleta del club, Javier Moracho en els 110 metres tanques. Quiñonez
va deixar el rècord en 13’40, dues centèsimes menys que el rècord de
Moracho de l’any 1987. Per la seva part, Rosa Morató va fer el rècord
dels 3.000 metres obstacles amb 9:42’51. 
Com a premi a tot aquests bons resultats tant individuals com d’equip,
el FC Barcelona va ser nomenat millor club d’atletisme del 2005 per part
de la Reial Federació Espanyola d’Atletisme.
Pel que fa a l’organigrama de la secció cal destacar la incorporació de l’e-
xatleta Jordi Llopart com a nou secretari tècnic.

Consolidació a l’elit

atletisme

Sènior Campionat d’Espanya a l’aire lliure ( 18 medalles)

Campió Cursa de la Mercè (Pol Guillen)

Campionat i Subcampionat Cursa de les Dones (Rosa Morató i Judith Plà)

Subcampionat d’Espanya Cros Clubs Femení

Campionat de Catalunya Cros Clubs Masculí

Campionat de Catalunya Lliga Clubs Femení i Masculí

Campionat de Catalunya Individual (masculí, 14 medalles; femení, 14 medalles)

Subcampionat Lliga Divisió d’Honor Estatal Femení

Tercer classificat Lliga Divisió d’Honor Estatal Masculí

Subcampió de la Copa del Rei

Tercer lassificat de la Copa de la Reina

Júnior Campió Cursa de les Dones Femení (Wafaa Azdaou)

Campionat de Catalunya Cros Clubs Masculí

Cadet Campionat d’Espanya Cros Clubs Masculí

EQUIP COMPETICIÓ
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Sènior A 3r classificat Primera Nacional

Sènior B 4t classificat Primera Catalana

Juvenil Campió Primera Divisió Catalana

3r classificat Campionat d’Espanya

Cadet 4t classificat Primera Catalana

Infantil 5è classificat Primera Catalana

3r classificat Copa Catalana

7è classificat Campionat d’Espanya

Aleví 3r classificat Campionat d’Espanya

Benjamí 8è classificat Campionat d’Espanya

Prebenjamí 8è classificat Campionat d’Espanya

El primer equip de la secció de rugbi es va quedar a un pas de
l’ascens a la Divisió d’Honor B. El conjunt de Mario Copetti va
realitzar una fantàstica temporada, aconseguint la tercera posi-
ció a la Lliga Nacional i classificant-se per disputar els play-off
d’ascens. En el partit decisiu d’aquest play-off d’ascens a la
Divisió d’Honor B el conjunt barcelonista no va tenir sort i va
perdre per només un punt de diferència amb el Gaztedi de
Vitòria. A banda de les competicions oficials, els blaugranes

també van participar al Circuit Seven de Catalunya, obtenint una
meritòria quarta posició.
Enguany, i continuant amb la tònica de temporades anteriors,
l’escola base de rugbi va seguir amb la seva bona tasca i bons
resultats en diverses de les seves categories. Cal destacar l’e-
quip juvenil que va conquerir el títol de la Primera Divisió
Catalana i el conjunt aleví que va aconseguir la tercera posició
al Campionat d’Espanya, competició on participaven 26 equips.

A un pas de l’ascens

rugbi

EQUIP CLASSIFICACIÓ COMPETICIÓ
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àrea esportiva >>  beisbolo

Sènior A Campió Campionat Catalunya Divisió d’Honor

3r classificat Recopa d’Europa

2n classificat Lliga Nacional Divisió d’Honor

Sènior B 3r classificat Campionat de Catalunya

Juvenil A Campió Campionat de Catalunya

Juvenil B 5è classificat Campionat de Catalunya

Cadet 4rt classificat Campionat de Catalunya

Infantil Campió Campionat de Catalunya

Aleví Campió Campionat de Catalunya

El primer equip de beisbol del FC Barcelona va completar una
temporada fantàstica, aconseguint el Campionat de Catalunya
de la Divisió d’Honor, el subcampionat a la Lliga de Divisió
d’Honor, i el tercer lloc a la Recopa d’Europa. Al Campionat de
Cataluya, els homes d’Elías Lugo van fer història aixecant per
primer cop aquest torneig després de derrotar als seus tres
rivals, l’Hèrcules, el Viladecans i el Sant Boi. 
A la Recopa d’Europa només l’equip francès del Savigny sur
Orge va poder trencar la trajectòria dels barcelonistes, que van

obtenir dos triomfs davant el Lituanica Kaunas lituà i el Krc
Altron txec. Els blaugranes van quedar tercers en la classificació
després de vèncer per segona vegada als lituans amb un con-
tundent 9-0. El Barça va ser l’únic club de l’Estat espanyol que
aquesta temporada va aconseguir un pòdium en una competició
internacional.  
A la resta de categories, la temporada també va ser espectacu-
lar amb tres campionats de Catalunya, en la categories juvenil
A, infantil i aleví.

pòdium a europa

beisbol

EQUIP CLASSIFICACIÓ COMPETICIÓ
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Sènior Campió Campionat d’Espanya

Ascens Lliga FEVB

Campió Lliga Catalana

Juvenil 3r classificat Campionat de Catalunya

Cadet Campió Campionat de Catalunya

Campió Lliga Catalana

3r classificat Campionat d’Espanya

Infantil 3r classificat Campionat d’Espanya (fase Catalana)

L’equip de voleibol va realitzar una temporada immillorable. El
conjunt de Toni Alemany va conquerir el Campionat d’Espanya i
va revalidar el títol de la Lliga Catalana. A més, els blaugranes
van obtenir l’ascens a la Lliga FEVB. L’equip barcelonista va
demostrar la seva qualitat al llarg de la temporada i no va per-
dre cap partit en tot l’any. El Barça va exhibir el seu alt nivell
competitiu al Campionat d’Espanya, on va aconseguir la plaça
per a la Lliga FEVB. En aquest torneig, disputat a la Corunya, el
conjunt blaugrana va guanyar la Universitat de Burgos,

l’Alcobendas, el Puerto Real i el Guadalajara, a la final, per 3-2. 
A més, l’equip de voleibol també va disputar amb èxit al llarg de
la temporada diversos partits amb equips de la màxima divisió,
la Superlliga. Cal destacar el subcampionat assolit en el Torneig
de Reis de Terol.
Les categories inferiors també van aconseguir resultats positius
un any més. L’equip cadet va conquerir el Campionat de
Catalunya i la Lliga Catalana, mentre que el conjunt juvenil va
obtenir una meritòria tercera posició al Campionat de Catalunya.

Doblet i ascens a la Lliga FEVB

Memòria 2005/2006
àrea esportiva >>  voleibol

voleibol

EQUIP CLASSIFICACIÓ COMPETICIÓ
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Sènior 5è classificat Divisió d’Honor A Nacional

3r classificat Campionat de Catalunya

Sènior 7è classificat Primera Divisió Nacional

Sènior 7è classificat Campionat de Catalunya 2a Divisió

Sènior 9è classificat Campionat de Catalunya 3a Divisió

Juvenil 6è classificat Campionat de Catalunya

Cadet 7è classificat Campionat de Catalunya

Cadet Femení 7è classificat Campionat de Catalunya

Infantil 6è classificat Campionat de Catalunya

5è classificat Copa Federació

Infantil Femení Campió Campionat de Catalunya

Aleví B 4t classificat Campionat de Catalunya

Aleví C 9è classificat Campionat de Catalunya

Benjamí 6x6 GA 8è classificat Campionat de Catalunya

5è classificat Copa Catalana

8è classificat Copa Federació

6è classificat Campionat de Catalunya

Benjamí 4x4 GB 6è classificat Campionat de Catalunya

5è classificat Copa Catalana

Campió Copa Federació

Benjamí 4x4 GC 2n classificat Copa Federació

Aquesta era la temporada del retorn de l’equip d’hoquei herba a
la Divisió d’Honor A i ho feia amb l’objectiu de mantenir-s’hi amb
tranquil·litat. L’equip que dirigeix Albert Bou ho va aconseguir
amb escreix ratificant l’important salt qualitatiu realitzat enguany.
Els blaugranes van demostrar una gran regularitat durant tot el
campionat que els va permetre acabar en el cinquè lloc. Fins i tot
van estar lluitant fins la penúltima jornada per assolir una de les
places que donaven accés al play-off, que van ocupar els quatre
equips grans: l’Atlètic de Terrassa, l’Egara, el Club de Campo i el
Polo. A més, l’equip barcelonista va obtenir el tercer lloc al
Campionat de Catalunya i va assolir el subcampionat de Catalunya

d’hoquei sala. En aquest torneig es va caure a la final davant
l’Atlètic de Terrassa per un ajustat 5 a 4. 
També cal destacar que el migcampista Miquel Delàs es va con-
vertir en un habitual en les convocatòries de la selecció espanyo-
la absoluta i va estar entre els escollits per participar en el
Champions Trophy de la Índia i en els Campionats d’Europa de
Leipzig (Alemanya).
A les categories inferiors es va continuar amb la bona tasca de
formació. A més, l’equip infantil femení es va proclamar campió
de Catalunya i els equips juvenil i infantil femenins van assolir els
subcampionats de Catalunya d’hoquei sala, respectivament.

el play off, a tocar

hoquei herba

EQUIP CLASSIFICACIÓ COMPETICIÓ

Sènior 2n classificat Primera Catalana

Juvenil 2n classificat Campionat de Catalunya

Cadet 5è classificat Campionat de Catalunya

Cadet Femení 3r classificat Campionat de Catalunya

Infantil 6è classificat Campionat de Catalunya

Infantil Femení 2n classificat Campionat de Catalunya

Aleví 8è classificat Campionat de Catalunya

Barceloní Stick Sènior 3r classificat Campionat de Catalunya 2a Divisió

EQUIP CLASSIFICACIÓ COMPETICIÓ

HOQUEI SALA
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Sènior 4t classificat Superlliga

4t classificat Copa del Rei

3r classificat Copa Príncep

Sub-18 Campió Lliga LRMP (França)

Subcampió Lliga Nacional

3r classificat Copa del Príncep

Sub-16 4t classificat Lliga LRMP (França)

Sub-14 5è classificat Lliga LRMP (França)

Sub-12 Campió Torneig Narbonne

Sub-10 Subampió Campionat d’Espanya

Subampió Torneig Montpeller

Campió Campionat St. Jordi Jaca

Campió Torneig Toulouse

La secció de gel va acabar la temporada amb un balanç positiu. La
principal novetat de l’equip sènior va ser la incorporació del tècnic
Kalle Kaskinen. Malgrat el bon joc de l’equip, el conjunt barcelonis-
ta no va poder superar la quarta posició a la Superlliga obtinguda la
temporada anterior. A la Copa del Rei, els blaugranes també van
aconseguir la quarta posició, mentre que a la Copa Príncipe, els
homes de Kaskinen es van quedar a les portes de la final. El Barça

va assolir la tercera posició guanyant el Txuri Urdin de Sant Sebastià.
Les categories inferiors de la secció també van realitzar una campan-
ya molt satisfactòria. Cal destacar el títol de lliga LRMP del sub-18,
els bons resultats de l’equip Sub-12 i el subcampionat d’Espanya
obtingut pels jugadors de la categoria sub-10. La bona trajectòria
dels equips inferiors del club demostra la consolidació del bon nivell
exhibit per la secció, que avança amb pas ferm any rere any.

el planter puja amb força

Memòria 2005/2006
àrea esportiva >> hoquei gel

hoquei gel

EQUIP CLASSIFICACIÓ COMPETICIÓ
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àrea esportiva >>  patinatgeto

Sènior Femení Campiona Campionat de Catalunya

Júnior Femení Campiona Campionat de Catalunya

Júnior ISU 32è Campionat del Món

Júnior ISU Masculí Campió Campionat d’Espanya

Júnior ISU Femení 3r classificat Campionat d’Espanya

Novice Masculí Campió Campionat de Catalunya

Novice Femení Campiona Campionat de Catalunya

Aleví Masculí Campió Open d’Andorra

Aleví Masculí Campió Copa Pirineus

Aleví Femení Campió Open d’Andorra

Aleví Femení Campió Campionat de Catalunya

Aleví Femení Campió Torneig Internacional de Castres (França)

Equip ballet Campió II Trofeu Catalunya

Equip ballet 2n classificat Campionat de França

Equip ballet Campió Campionat de Barcelona

Equip ballet Campió Trofeu de Niça

Tant els integrants de la secció de patinatge sobre gel com els de
l’equip de ballet-Espoir sobre gel van tornar a ocupar les posi-
cions capdavanteres en les classificacions dels campionats de
Catalunya, Espanya i França. La secció va aconseguir col·locar
quatre patinadors com a campions de Catalunya i a Manu Legaz
com a campió d’Espanya júnior. Legaz també va participar en el
Campionat del Món Júnior d’Eslovènia i va obtenir una meritòria

32a posició. Per la seva part, l’equip de ballet va assolir el sub-
campionat de França i es va proclamar campió del trofeu interna-
cional de Niça. Cal destacar també els títols assolits per la Irenée
Manau en el Campionat de Catalunya, l’Open d’Andorra i el
Torneig Internacional de Castres, a França. Aquests bons resultats
venen a confirmar la bona tasca realitzada per l’equip tècnic, diri-
git per Patrick Capmartín.

any d’èxits

patinatge

EQUIP CLASSIFICACIÓ COMPETICIÓ
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àrea esportiva >> seccions associades

L’UB Barça va realitzar una bona temporada assolint la Supercopa
d’Espanya davant el Perfumerías Avenida i la Lliga Catalana
enfront el Cadí La Seu. A la lliga, l’UB Barça va arribar a la final
però no va poder revalidar el títol conquerit la temporada ante-
rior. L’equip de Sílvia Font va tenir un inici irregular de campio-
nat amb tres derrotes en les vuit primeres jornades. Amb tot, les
jugadores barcelonistes van encadenar una impressionant ratxa
d’onze triomfs consecutius que només es va veure truncada amb
una derrota a la pista del Lleó. Aquesta regularitat va permetre

aconseguir la primera posició de la fase regular amb un excel·lent
balanç de 22 triomfs i només quatre derrotes. En els play-off,
l’UB Barça va guanyar sense problemes els quarts de final i les
semifinals. Amb tot, a la final, les noies de Silvia Font van acu-
sar el cansament físic d’una llarga temporada. El conjunt barce-
lonista es va veure superat pel Perfumerías Avenida que va guan-
yar per tres victòries a una. A l’altra competició disputada, la
Copa de la Reina, les catalanes van caure a semifinals davant el
Ros Casares.

Subcampiones de Lliga

ub barça 

L’equip de bàsquet en cadira de rodes Guttmann – FC Barcelona, fruit
de l’acord firmat entre la Fundació del club, l’Institut Guttmnann i la
Fundación ONCE, és una de les altres seccions associades del club.
L’equip blaugrana va realitzar una bona temporada amb la sisena
posició aconseguida a la Lliga espanyola i el debut en torneig euro-
peu. Va ser a Bèlgica i malgrat caure eliminats a la fase preliminar,
amb dues victòries i dues derrotes, els jugadors i tècnics van poder
viure de prop una competició d’aquestes característiques. La tempo-
rada va finalitzar amb la conquesta de la Lliga Catalana per segon any
consecutiu. El conjunt barcelonista va derrotar el Costa Dorada a la
final disputada al Pavelló Nou Congost de Manresa.

Debut a Europa

guttmann

La col·laboració entre el FC Barcelona i els equips femenins del Club Voleibol
Barcelona va  tornar a donar bons fruits aquesta temporada. Després que l’any
passat les sèniors del CVB Barça aconseguissin ascendir a la Primera Divisió,
enguany van assolir l’objectiu de la permanència a la tercera categoria del
voleibol espanyola. La fita per a la temporada vinent serà  l’ascens a la FEV,
la segona divisió espanyola. Les categories inferiors també van jugar a un gran
nivell. El Campionat de Catalunya i la Lliga Catalana conquerits per les cadets,
i el subcampionat de Catalunya i de la Lliga Catalana que van assolir els
equips juvenil i infantil, respectivament, demostren la feina ben feta a l’esport
base. 

Objectiu complert

cvb barça

Sènior Subcampió Lliga

Semifinalista Copa de la Reina

Campió Supercopa d’Espanya

Campió Lliga Catalana

Júnior 3r classificat Campionat de Catalunya

8è classificat Campionat d’Espanya

Cadet Subcampió Campionat de Catalunya

3r classificat Campionat d’Espanya

Infantil A 4t classificat Lliga (Grup Nivell A-1)

Infantil B 1r classificat Lliga (Grup Nivell B-1)

EQUIP CLASSIFICACIÓ COMPETICIÓ
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àrea esportiva >>  serveis mèdicsto

Visites Traumatologia 2.825                     

Visites No traumatològiques 342                    

Sessions Fisioteràpia i Rehabilitació 33.930                      

Revisions Mediques 381                     

Intervencions Quirúrgiques 27

Els serveis mèdics van donar cobertura assistencial al Centre Mèdic a
jugadors de totes les seccions, a visitants de les instal·lacions del club,
als empleats i als joves residents de la Masia. En l’àrea esportiva, els
professionals de l’àrea mèdica van realitzar 33.930 sessions de fisioterà-
pia i rehabilitació; es van fer 2.825 visites traumatològiques i 342 no

traumatològiques; 381 revisions mèdiques, i 27 operacions quirúrgiques. 
Els serveis mèdics també van realitzar un total de 435 assistències a les
instal·lacions del Camp Nou, 30 al Palau Blaugrana, 14 al Miniestadi i
2.210 a l’àrea comercial que inclou el Museu, la Pista de Gel, l’OAB, La
Botiga, i el Casal de l’Avi.  

serveis mèdics

Camp Nou 435                                

Palau Blaugrana 30                                

Miniestadi 14                             

Àrea Comercial 2.210

Àrea Esportiva

Assistències Instal·lacions
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Pel que fa a l’organigrama de la temporada, el Dr. Jordi Ardèvol va
encapçalar la direcció dels serveis mèdics del club com a director
mèdic i responsable executiu del servei; el Dr. Gil Rodes com a res-
ponsable de l’Àrea de Ciències de l’Esport amb Toni Tramullas i
Franchek Drobnic. El Dr. Lluís Till va ser el responsable mèdic del
primer equip de futbol; el Dr. Jordi Puigdellívol, de la secció de
bàsquet; el Dr. José Antonio Gutiérrez, de la secció d’handbol; el
Dr. Xavi Valle, de les seccions d’hoquei patins i futbol sala, men-
tre que el Dr. Ricard Pruna ho va ser del futbol base. 
De cara a la propera temporada, els serveis mèdics del club han
realitzat una reestructuració. Ramon Canal pren el relleu de Jordi
Ardèvol com a responsable d’aquesta àrea. Canal ha estat nome-

nat nou director dels serveis mèdics del FC Barcelona, amb
dependència de la direcció general del club. Aquest nomenament
s’emmarca dins d’una reestructuració dels serveis mèdics que el
club s’ha proposat de cara a la temporada 2006/07, amb l’objec-
tiu de seguir millorant i apostant per una àrea que es considera
cabdal per al funcionament de l’entitat. Ramon Canal és llicen-
ciat en Medicina i Cirurgia per la Universitat Autònoma de
Barcelona (1985) i màster en Economia de la Salut i Gestió
Sanitària per la Universitat de Barcelona (1989-1991). També és
diplomat en Gestió Hospitalària per ESADE (1986) i en Economia
de la Salut i Gestió Sanitària per la Universitat de Barcelona
(1987).

Organigrama

Els serveis mèdics del club continuen les relacions de recerca
i docència amb altres entitats, com la Universitat de Barcelona,
el CAR de Sant Cugat, l’Escola de Medicina de l’Educació Física
i de l’Esport, l’INEFC i les Escoles Universitàries de Fisioteràpia,
entre d’altres. A més, integrants de l’àrea mèdica del club van
participar en el II Simposi FCB Patologia Tendinosa en l’Esport
organitzat amb l’escola Universitària d’Infermeria i Fisioteràpia
Blanquerna-Universitat Ramon Llull. 
Per segon any consecutiu, la Comissió Mèdica de la UEFA
va reconèixer la tasca dels serveis mèdics. El FC Barcelona
va ser el club amb l’índex més baix de recaigudes per
lesions musculars dels què van jugar la Lliga de Campions.
Aquesta nova designació situa els serveis mèdics de l’enti-
tat blaugrana a com a referent internacional en patologies
musculars. 

Col·laboracions i reconeixement
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Memòria 2005/2006
el gran repteto

El Gran Repte es va consolidant any rere any com una de
les principals iniciatives estratègiques en l’àmbit social i
econòmic del club. Iniciat el novembre del 2003 amb l’ob-

jectiu de consolidar el club entre els més grans del món a través de
la seva massa social, El Gran Repte va llençar aquesta temporada un

missatge a tot el barcelonisme: Hi ha 1.000 raons per fer-se soci del
Barça. Troba la teva. Una crida que pretén demostrar que tots els
barcelonistes tenen una raó per ser socis del Barça. Una crida que
cerca, a més, donar un nou impuls als 140.000 socis de l’entitat,
xifra rècord assolida aquesta temporada.

Ja som més de 140.000

el gran repte

2002-03 106.135

2003-04 120.379 14.244 11,80%

2004-05 131.007 10.628 8,10%

2005-06 144.892 13.885 9,58%

Evolució número de socis

TEMPORADA SOCIS INCREMENT INCREMENT %

Homes 111.386 77%

Dones 33.506 23%
Barcelona capital 60.705 42%

Resta Catalunya 70.372 49%

Fora de Catalunya 13.815 9%

SOCIS INCREMENT INCREMENT %

140.000

120.000

100.000

80.000

60.000

40.000

20.000

Distribució per sexes

0-5 anys 10.209 7%

6-14 anys 12.535 9%

15-25 anys 14.681 10%

26-35 24.400 17%

36-45 23.787 16%

46-55 19.613 14%

56-65 18.821 13%

més de 65 20.850 14%

TOTAL 144.892

SOCIS INCREMENT INCREMENT %

Distribució per edats

SOCIS INCREMENT INCREMENT %

distribució geogràfica de socis

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

106.135
120.379

131.007
144.892
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Memòria 2005/2006
el gran repte

Enguany El Gran Repte ha assolit
una xifra històrica de socis supe-
rant els 140.000. Durant aquesta

temporada hi ha hagut un augment de les
noves altes, amb un notable increment dels
barcelonistes més joves: fins a 4.500 nous
socis alevins i més de 3.000 infantils. Per
tant, s’ha continuat consolidant el rejoveni-
ment de la massa social del club. Un 37%
de les altes han estat de menors de 14
anys i més de 3.000 nounats han estat
donats d’alta com a socis pràcticament el
mateix dia que naixien. Aquest fet ha
permès el llançament d’un programa dirigit
als socis més joves, anomenat, Creix amb el
Barça, i consolidar-lo al llarg de la tempo-
rada. 
Entre els mesos del febrer i març es va enviar a tots els socis ale-
vins i infantils un pòster col·leccionable com a obsequi de ben-
vinguda a un programa que pretén apropar els infants i joves al
club i estructurar i aprofundir una sèrie d’avantatges exclusius per
a ells. El tret de sortida del programa Creix am el Barça va ser al
Nadal, amb l’organització d’una mostra de Nadales en la que els
més petits podien felicitar les festes als seus ídols mitjançant un

dibuix o pintura i sessions d’entrenaments
de portes obertes. Una patinada popular a
la pista de gel, un espectacle familiar amb
el Tortell Poltrona i el Circ Cric o funcions
de teatre familiar al Teatre Poliorama, són
alguns del exemples d’accions expressa-
ment adreçades als més menuts que van
tenir rellevància durant la temporada. 
Amb la consecució dels dos grans títols
per part del primer equip de futbol es va
ampliar la col·lecció de pins per col·locar al
pòster i es va crear una edició especial
“pins campions” que es va enviar als domi-
cilis de tots els nens socis del Barça.
L’enfortiment i el rejoveniment de la massa
social del club té molt a veure amb l’am-
pliació de serveis i avantatges que El Gran

Repte posa a disposició de tots els socis. Un conjunt de benefi-
cis que es divideixen en tres grans àrees: Veu i Vot, el dret a votar
en les eleccions a la presidència, a ser escollit compromissari, el
dret a expressar-se dins el club; Viu el Club, la possibilitat de
viure el Barça més a prop que mai; i Gaudeix de l’espectacle, amb
un ampli ventall de noves possibilitats per viure en directe l’acti-
vitat esportiva del club.

Creix amb el Barça 
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Memòria 2005/2006
el gran repteo

La temporada 2005-06 també va significar un
increment del programa de serveis i beneficis que
El Gran Repte ha posat a disposició de la massa

social del club. La comunicació entre l’entitat i els socis s’ha
vist impulsada amb la posada en marxa de tres iniciatives:
l’Infosocis Digital que s’envia a tots els socis que tenen
registrada la seva adreça de correu electrònic al club i on
s’informa de les últimes avantatges per als socis,
l’Infosocis Digital Palau que permet informar a tots els
socis amb abonament al Palau Blaugrana, d’aspectes rela-
cionats amb les seccions i el servei de missatges SMS gra-
tuïts als socis, que s’ha rellançat per poder informar de l’ho-
rari dels partits del primer equip de futbol, dels resultats, i
de l’actualitat del club. Actualment al cens del club hi ha
42.000 adreces de correu electrònic registrades i 65.000 telèfons mòbils. 
Durant la temporada, El Gran Repte va posar a disposició dels socis dife-
rents opcions de seguir en directe l’emoció i l’espectacle. Els socis van
poder escollir entre un ventall d‘abonaments, segons el seu interès: abo-
naments de 3 i 10 partits amb un descompte important respecte als preus

de les entrades i l’abonament per seguir la lligueta de la
Champions. Per als socis amb abonament complet, es van
oferir alternatives per adequar-se a les seves necessitats:
l’abonament Lliga, i Copa del Rei i l’abonament Cap de
Setmana, per assistir als partits jugats els dissabtes i diu-
menges. També es va comprovar un increment de la utilit-
zació per part dels socis de la possibilitat de comprar
entrades de manera anticipada, des de l’inici de tempora-
da, per a qualsevol partit de Lliga a l’estadi i, a més, amb
descomptes que podien arribar fins al 40%. 
Durant la primavera, es va llançar la Caravana del Barça,
amb ofertes per viatjar en autocar a veure partits jugats
a camp contrari, a un preu assequible i envoltats d’un
ambient barcelonista. El suport del club als desplaça-

ments del primer equip de futbol es va portar al seu màxim exponent
durant la final de la Lliga de Campions a París. El club va mobilitzar un
equip sencer de personal per oferir atenció i suport logístic als segui-
dors, fer més còmode l’estada i vestir l’Stade de France amb els colors
blaugrana.

Apropa’t al club

El Gran Repte també va posar èmfasi en
les activitats i esdeveniments adreçats
als socis. La tercera edició de la Lliga El
Gran Repte es va saldar amb un notable
èxit d’inscripcions de socis que juguen
els seus partits a les instal·lacions del
club amb la possibilitat de jugar les
finals al Camp Nou. Pel que fa als esde-
veniments, els socis van poder gaudir
de diversos avantatges com ara dife-
rents preestrenes i descomptes en obres
de teatre. Un altre avantatge és la Llotja
Oberta, gràcies a la qual cada partit de
lliga 10 socis poder veure el partit des
de la llotja presidencial. 

Activitats
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Memòria 2005/2006
el gran repte

La internacionalització del club està tenint el seu impacte
en la campanya El Gran Repte, que ha obert les portes a
socis dels cinc continents. Més d’un 12% de les altes de

socis de la temporada 2005-06 provenen de l’estranger. En aquest
sentit, www.fcbarcelona.com, convertit en un lloc de referència per
als barcelonistes d’arreu del món, és el principal canal de capta-
ció d’altes de socis residents a l’estranger. Aquests socis gaudei-
xen del mateix conjunt de drets i beneficis que la resta de la
massa social. El flux d’informació sobre la vida social del club pren
una rellevància destacada per als socis que viuen a l’estranger. 
El club els fa arribar cada dos mesos la Revista Barça i cada mes
el butlletí electrònic que actualment s’edita en català, castellà,
anglès i japonès. www.fcbarcelona.com també recull diàriament el
més destacat del que succeeix a l’entitat amb apartats específics
per a socis disponibles en català, castellà, anglès, japonès i xinès. 

Més que un club

L’Oficina d’Atenció al Barcelonista (OAB) es va crear a mitjans de
la temporada 2003-04 amb l’objectiu de millorar la comunicació i
interacció entre els socis i el club. L’OAB segueix sent l’espai de
referència per a tots aquells socis i sòcies que desitgen adreçar-se
al club ja sigui per fer saber les seves opinions, fer consultes, acla-
rir dubtes o fer qualsevol tipus de gestions. Durant la temporada
2005-06 l’Oficina d’Atenció al Barcelonista va atendre 53.000 tra-
mitacions. Per atendre els socis que ho desitgin, l’OAB és oberta
de dilluns a dissabte de 9 del matí al 9 del vespre, i els diumen-
ges i  dies de partit, des de dues hores abans del mateix.
El servei d’informació telefònic segueix sent un centre de contacte
per a tots els socis que truquen al 902 1899 00 com a telèfon d’a-
tenció general del club. Durant la temporada es van atendre més
de 700.000 trucades i prop de 100.000 correus electrònics arribats
a l’adreça oab@fcbarcelona.cat. La temporada 2005-06 va signifi-
cat l’estrena de la web oficial de l’OAB al lloc web www.fcbarcelo-
na.cat, on es poden resoldre qüestions de tot tipus: des de com
arribar a l’estadi, saber el calendari de partits, conèixer com fun-
ciona el Seient Lliure o descobrir la Guia de Tràmits.

L’OAB més a prop de tothom
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Memòria 2005/2006
àrea social >> Assemblea/juntes itinerants

Els socis compromissaris van aprovar amb una àmplia majoria els
comptes de l'exercici 2004/05 i el pressupost per a la temporada
2005-06. Amb 237 vots a favor, 7 en contra i 14 en blanc,
l'Assemblea va aprovar un pressupost, que s'enfila als 240
milions d'euros. De la mateixa manera, els socis compromissaris
van aprovar, amb 276 vots a favor, 17 en contra i 23 en blanc, els
comptes de l'exercici anterior, que es van tancar amb uns benefi-

cis d'explotació de 18 milions d'euros, abans d'impostos. Amb
aquestes votacions, la gestió de la Junta directiva va rebre un
suport majoritari dels socis compromissaris del club, amb més del
88% dels vots. 
Els 18 milions de benefici, el més alt en la història de l’entitat,
han permès el club pagar els interessos del deute acumulat i, al
mateix temps, continuar tenint beneficis ordinaris. 

Suport majoritari a l’Assemblea

Durant la temporada el club va continuar amb l’objectiu de terri-
torialitzar el sentiment blaugrana per tot el país. D’aquesta mane-
ra, la Junta directiva va celebrar diverses reunions fora de les ofi-

cines del club. La Jonquera (Alt Empordà), Montblanc (Conca de
Barberà) i Camprodon (Ripollès) van ser les localitats que van
acollir els membres de la directiva barcelonista.

assemblea

Aposta pel territori

juntes itinerants
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El passat mes d’abril va tenir lloc el sorteig per designar els com-
promissaris i compromissàries que representaran als socis a les
Assemblees Generals durant les temporades 2006-2007 i 2007-2008.
El sorteig, davant notari, es va fer a través d’un procés informàtic
que va garantir la concurrència del cens complet, el caràcter aleato-
ri i la igualtat d’oportunitats per a tots els socis i sòcies que reunien
les condicions necessàries per a ser compromissaris.

Sorteig de Compromissaris al club

Memòria 2005/2006
àrea social >> actes

actes institucionals

La UEFA, amb la col·laboració de l’associació Futbol contra el Racisme a
Europa (FARE) i el suport del FC Barcelona, va organitzar la segona edició
del cicle de conferències Units contra el racisme, que va aplegar al voltant
de 250 persones, representants de federacions, clubs de futbol i associa-
cions de diferents països. Amb aquesta proposta es va fer un pas enda-
vant en la lluita contra la discriminació racial o religiosa i els continus actes
racistes que es poden observar a camps de futbol de tota Europa. Els

actes, que van tenir lloc a les instal·lacions del club, van consistir en qua-
tre seminaris centrats en el racisme a l’esport i les tres principals premis-
ses per eradicar aquest problema van ser: unió, educació i acció. 
D’altra banda, el FC Barcelona també va estar present, juntament amb
altres institucions, federacions i clubs esportius, en la lectura del ‘Manifest
contra el racisme’ en un acte celebrat al Palau de la Generalitat de
Catalunya.

Conferències contra el racisme

Una delegació del club, encapçalada per Joan Laporta, el vicepresident Albert
Vicens, els directius Xavier Cambra, Josep Cubells i Toni Rovira, els jugadors
del primer equip de futbol, Xavi i Puyol, i el tècnic i el capità de l’equip
d’handbol, Xesco Espar i David Barrufet, van fer la tradicional ofrena floral al
monument a Rafael Casanova, amb motiu de la celebració de la Diada
Nacional de Catalunya. Aquell mateix dia, abans de començar el partit de lliga
davant el Mallorca, el FC Barcelona va fer palès el seu suport al nou Estatut. 

El Barça amb la Diada i l’Estatut
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Memòria 2005/2006
àrea social >> acteso

El departament de Medi Ambient i Habitatge i el FC Barcelona
van signar un conveni de col·laboració per incorporar criteris
de sostenibilitat en la gestió dels residus generats per les
activitats del club. L’acord estableix diferents àmbits de coo-
peració per minimitzar i gestionar els residus correctament. El
conveni recull la introducció de bons usos i costums al per-
sonal del club, als socis i als usuaris de les instal·lacions del
FC Barcelona. 

Conveni amb Medi Ambient i Habitatge

Una delegació barcelonista encapçalada pel president Laporta va viatjar
a Bòsnia i Hercegovina amb la finalitat de seguir promovent els valors
del barcelonisme a nivell internacional i col·laborar amb la tasca huma-
nitària de l’ONG Acció Solidària-INGMAN. A Sarajevo es va fer un recorre-
gut per l’Orfenat dels ‘nens de la guerra’ i l’Hospital Oncològic i es va
inaugurar la  Penya Barcelonista d’Hadzici. A Mostar es va fer una visita
a la ciutat i a la base Urgell, integrada per 300 soldats espanyols.

Visita a Bòsnia i Hercegovina

actes institucionals

El senador per Perpinyà, Jean Paul Alduy va atorgar al FC
Barcelona la Medalla del Senat de França en reconeixement
al paper del club com a institució, que té la identitat cata-
lana com un dels seus valors de referència. La delegació
barcelonista, encapçalada pel president Laporta, va recollir
aquest guardó a París amb motiu de la final de la Lliga de
Campions.

Medalla del Senat francès

El nostre club va tornar a participar en la tercera edició del Planetfutbol.
Aquesta exposició, la més important del món, va tenir lloc a la Fira de
Barcelona. El club va comptar amb la presència d’un estand de 400
metres quadrats on els visitants podien trobar diverses zones per  rea-
litzar activitats d’oci vinculades al món de l’esport. La jornada inaugural
va comptar amb la presència del president Joan Laporta, el secretari tèc-
nic Txiki Begiristain i el mític Franz Beckenbauer, que va realitzar la saca-
da inicial de la fira. 

El Barça al Planetfutbol 
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àrea social >> Actes

Una delegació del FC Barcelona, encapçalada pel president Joan
Laporta, va viatjar a Mèxic i Estats Units per participar en diver-
sos actes institucionals i benèfics. A la localitat de San Luís de
Potosí es va inaugurar la FCB Escola La Loma. En aquest cen-
tre, el segon que el FC Barcelona obre fora de Catalunya, els
jugadors reben els mateixos valors formatius –esportius, acadè-
mics i cívics- que s'ofereixen en la Masia. Aquest centre espor-

tiu compta amb més de 400 alumnes, d’entre 4 i 15 anys. A la
Ciutat de Mèxic, es va visitar Futbol Expo Show, una fira temà-
tica esportiva, organitzada per la Federació Mexicana de Futbol.
Joan Laporta va rebre d'empresaris mexicans un trofeu per la
seva trajectòria com a "millor directiu mundial". La delegació
blaugrana va acabar el seu viatge a Dallas, on van assistir a la
final de la Major Soccer League (MSL).

Visita a Mèxic i als Estats Units

El Camp Nou va acollir el Partit per la pau, que va enfrontar el FC
Barcelona amb una selecció de jugadors palestins i israelians.
Aquest partit, en favor de la pau a l'Orient Mitjà, es va jugar el
passat 29 de novembre, coincidint amb el 106 aniversari de la
fundació del club i va comptar amb l’assistència de l’exprimer
ministre israelià Shimon Peres i l’actor Sean Connery, entre d’al-
tres. Després d’una primera part sense gols, l’equip blaugrana va
guanyar per 2-1, amb dianes de Deco i Maxi López. 

Partit per la Pau

El president de la Generalitat Pasqual Maragall va rebre una repre-
sentació del Barça Cifec, campió de la Lliga Allianz Asobal, i del
Barça Sorli Discau, campió de l’OK Lliga, Copa de la Cers, Supercopa
d’Espanya, Continental Cup i la Copa Intercontinental. El President
va felicitar els presents pels títols aconseguits, en aquest tradicio-
nal acte de reconeixement als clubs catalans que durant la present
temporada han guanyat títols nacionals i internacionals. 

Homenatge als equips d’handbol i hoquei patins
a la Generalitat
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Memòria 2005/2006
àrea social >> acteso

El doctor en antropologia social i cultural, Jordi
Salvador Duch va presentar el llibre Futbol, metà-
fora d’una guerra freda, el primer estudi antro-
pològic per entendre què és el FC Barcelona. Es
tracta d’una obra que aporta un coneixement
antropològic sobre el fenomen del futbol i, en
particular, sobre el barcelonisme, i sobre què
representa el Barça dins de la societat catalana.
L’obra fa un repàs a la història del club, els sím-
bols, els mites, la identitat i tot el que envolta l’u-
nivers barcelonista.

Estudi antropològic blaugrana 

Mites del Barça, recull els
moments màgics de la centenà-
ria història blaugrana, a més
dels millors jugadors, partits i
títols tant a nivell futbolístic
com de la resta de seccions.
Aquest llibre va ser realitzat
per Jordi Finestres, periodista
especialitzat en temes espor-
tius amb una reconeguda tra-
jectòria en clau barcelonista.

Mites del Barça 

actes culturals

La facultat de filologia de la Univeristat de Barcelona va
atorgar al FC Barcelona el XIII Premi Carme Serrallonga
que reconeix la difusió de la cultura catalana i l’ús de la
llengua a través del club. A l’acte, que va comptar amb la
presència dels directius del club Clàudia Vives-Fierro i
Antoni Rovira, es va reconèixer d'entre altres activitats
impulsades pel club, les accions portades terme en el
marc de col·laboració entre la Fundació FC Barcelona i la
Fundació La Bressola de la Catalunya Nord.

Concessió del XIII Premis Carme Serrallonga 

La bibliografia barcelonista s’ha ampliat amb un llibre de recerca i
anàlisi històrica. Sota el títol El Barça i el franquisme l’historiador
Jaume Santacana escriu una crònica d’una anys decisius per a
Catalunya, lligant la vida del club amb el procés de transformació
que es va viure a l’Estat. Es tracta d’una obra que explica esdeve-
niments socials i esportius d’una dècada apassionant en la història
del FC Barcelona, entre 1968 i 1978 i que posa de manifest la llui-
ta de l’entitat blaugrana per les llibertats.

El Barça i el franquisme

Amb el nou llibre El Barça a Europa, 50 anys ja
és possible consultar la història del FC
Barcelona en les competicions continentals. Es
tracta d’una obra de David Salinas, periodista
del diari Sport, on es recullen les dades de
cadascun dels 393 partits que el Barça ha jugat
en competició oficial a Europa, on no ha faltat en
cap edició, amb participacions en la Lliga de
Campions, la UEFA o les antigues Copa d’Europa,
Recopa i Copa de Fires on el Barça hi va aconse-
guir èxits notables.

El Barça a Europa, partit a partit
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Coincidint amb les festes nadalen-
ques, el FC Barcelona va tornar a
visitar als nens i nenes ingressats
en diferents hospitals de Catalunya.
Els jugadors dels primers equips de
futbol, bàsquet i handbol, acom-
panyats dels tècnics i directius del
club, van repartir part de les jogui-
nes que es van recollir a la campan-
ya “Un somni per un regal” a
l’Hospital de Sant Joan de Déu, de
la Vall d’Hebrón, de Barcelona, de
Sant Pau i del Mar de Barcelona, i a
l’Hospital Germans Trias i Pujol, de
Badalona.

Visita als hospitals

Les seccions amateurs del FC Barcelona van participar aquest any en
el Saló de la Infància que es va celebrar durant les festes de Nadal.
En l'estand de les seccions blaugranes, els més petits van poden prac-
ticar esports com el voleibol, el rugbi, el beisbol, l'atletisme i l’hoquei
herba. Aquestes activitats van ser dirigides pels monitors, col·labora-
dors i alumnes de les escoles del Barça i van tenir força afluència de
públic.

El Barça, al Saló de la Infància 
La Caravana del Barça, una iniciativa que ofereix als barce-
lonistes la possibilitat de desplaçar-se, d’una manera orga-
nitzada, a les ciutats més pròximes on jugui el seu equip,
ha estat un gran èxit. València, Saragossa, Pamplona i Sant
Sebastià van ser les ciutats on un gran nombre d’aficionats
es van desplaçar en autocar per donar suport a l’equip de
Rijkaard.

La Caravana del Barça, una onada de barcelonisme

actes socials
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lliurament d’insígnies

El lliurament d’insígnies de plata, d’or i d’or i brillants als
socis amb 25, 50 i 75 anys d’antiguitat, respectivament
és un acte al reconeixement a la fidelitat al nostre club.
Durant la temporada 2005/06 es van lliurar 7.964 insíg-
nies de plata. L’elevada xifra d’insígnies de plata, molt
superior respecte la temporada anterior, es deu a l’am-
pliació del Camp Nou que es va fer l’any 1981. Durant
quatre dies el Palau Blaugrana va acollir tots els socis
que van rebre aquesta distinció per la seva antiguitat al
club de mans dels membres de la Junta directiva. El lliu-
rament de les insígnies es va realitzar en sis torns al dia
degut a l’elevat número de socis. Les 145 insígnies d’or i
les 7 d’or i brillants es lliuraran a finals del 2006.

Reconeixement a la fidelitat
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llotja

La Llotja Presidencial del Camp Nou va acollir durant la tempora-
da diverses personalitats del món de la política, l’esport o l’espec-
tacle. Aquests personatges van visitar la Llotja barcelonista per
assistir als diversos partits celebrats al nostre estadi. En altres
casos, aquests visitants il·lustres també se’ls va rebre a altres ins-
tal·lacions del club. En el llistat d’aquestes personalitats destaquen
les visites del president de la Generalitat, Pasqual Maragall; l’alcal-
de de Barcelona, Joan Clos; la infanta Cristina; el ministre espan-
yol d’afer exteriors, Miguel Ángel Moratinos; la consellera d’inte-
rior, Montserrat Tura;  l’exprimer ministre d’Israel, Shimon Peres; 
el president del Centre Abbu Sucker per la Pau i l’Esport, Ahmed
I.M. Jbara; els exjugadors Pelé i Bobby Charlton; l’exjugador de la
NBA, Larry Bird; els pilots Nani Roma, Marc Coma i Joan Manel
González; el pilot de trial, Adam Raga; l’exesquiador, Paquito
Fernández Ochoa; la medallista dels mundials de rem, Teresa Mas
de Xaxars, o l’actor Sean Connery.

Personalitats a la llotja

Memòria 2005/2006
àrea social >>  llotja
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El FC Barcelona vol fer arribar el seu condol als familiars i als amics
de tots els socis difunts. L’entitat també lamenta la mort de destaca-
des personalitats del món del barcelonisme. És el cas dels exjuga-
dors de futbol, Enric Gensana, Mario Cabanes, Josep Valle i José María
“Cheché” Martín; de l’exjugador de bàsquet, Josep María Soler; de

l’exjugador d’handbol, Joan López Garrigó; de l’exatleta i extècnic de
la secció d’atletisme, Gregorio Rojo; del delegat honorífic de la sec-
ció de beisbol, Humberto Marco; dels exdirectius, Antoni Muntañola,
Amadeu Vallés i Juan Vives Rodríguez de Hinojosa i de la membre de
la Comissió de Disciplina, Ester Obach. Reposin en pau. 

Fins sempre

difunts
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L'Agrupació Barça Veterans va tancar la temporada 2005-2006 amb
un increment considerable de la massa social, acostant-se als 800
socis, i amb uns locals ampliats i renovats per poder oferir una
millor atenció i servei. L'activitat dels exjugadors blaugrana també
va augmentar, tant a nivell esportiu, assistencial i social. Pel que fa
a l'àrea esportiva, l'equip de l'ABV va jugar 22 partits, en què hi
van participar 100 exjugadors de totes les categories. En el terreny
assistencial, es va continuar fomentant les ajudes econòmiques a
aquells exjugadors que més ho necessiten, per poder-los garantir
una qualitat de vida digna, gràcies especialment al nou conveni fir-
mat amb la Fundació del club.
En l'àmbit social, la principal novetat de la temporada va arribar

amb el programa Enganxa't a l'esport, un cicle de xerrades per pre-
venir el consum de droga que diversos exjugadors del FC Barcelona
van fer a escoles catalanes, començant per la comarca d'Osona.
Una altra novetat va ser l'homenatge als exjugadors més grans de
65 anys, que es va fer a Tarragona. També va continuar l'èxit de les
taules rodones amb els cracs, on jugadors actuals del primer equip
i exjugadors comparteixen les seves vivències. D'altra banda, cal
destacar els homenatges a personalitats del món barcelonista, que
la temporada passada van ser el pintor Modest Cuixart i el tenor
Josep Carreras. No es poden oblidar tampoc actes multitudinaris
com la V Trobada d'Exjugadors del FC Barcelona, que es va cele-
brar a Palafrugell, o el tradicional Sopar de Nadal.

agrupació barça veterans

L'EFPA (la Federació d'Exjugadors Europeus de Futbol),
creada a Barcelona, també es va vestir de gala pel
debut de la primera selecció europea de veterans a
Eindhoven (Holanda), coincidint amb la Final de la Copa
de la UEFA. Jugadors i tècnics del primer equip, com
Rijkaard, Puyol, Xavi i Ronaldinho, es van sumar al pro-
jecte i van ajudar a la promoció d'aquest esdeveniment.
En aquest sentit, i en el marc de les relacions institucio-
nals, també cal mencionar la constitució de la Federació
Espanyola d'Exjugadors de Futbol (FEAVF), de la qual
l'ABV n'és membre fundadora, la recepció de l'ABV a la
Generalitat, la participació de l'ABV en el saló Planet
Futbol, la presència al saló Fira Gran, i els contactes amb
altres entitats com la Federació d'Associacions de Gent
Gran de Catalunya.

L’EFPA

Nou impuls a l’agrupació
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El Camp Nou va ser l’escenari del partit entre Catalunya i el Paraguai
en una jornada de festa, de civisme i de reivindicació envers l’oficia-
litat de les seleccions catalanes. Enguany, la selecció catalana de fut-
bol va obrir una nova etapa amb l’estrena de Jordi Roche a la llotja
–com a nou president de la Federació Catalana- i la presència de Pere
Gratacós a la banqueta, agafant el relleu de Pitxi Alonso, que va dei-
xar el càrrec de seleccionador. Víctor Valdés i Oleguer van ser els

representants del primer equip. La selecció es va avançar en el mar-
cador a la segona meitat amb un gol de Jonathan Soriano, però poc
després el davanter visitant Dante López va fer l’1 a 1 definitiu.
Aquesta jornada festiva es va acabar al Palau Blaugrana amb l’actua-
ció de diversos grups musicals catalans.
El Palau també va acollir un partit amistós entre la selecció catalana
de futbol sala i un combinat de jugadors de la lliga.

La selecció catalana al Camp Nou

seleccions catalanes
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Coincidint amb l’Assemblea General que se celebra anualment, el passat
mes d’abril la nova junta directiva del Casal de l’Avi del Barça, va celebrar
el seu primer aniversari al capdavant de l’associació. L’entitat, que comp-
ta aproximadament amb 230 socis en actiu, va desenvolupar un ampli pro-
grama d’actes - dins i fora del Casal -, complint amb un dels objectius
principals que la nova junta s’havia proposat en ocupar el càrrec ara fa un
any. D’entre les activitats mensuals que es van realitzar al Casal, cal des-
tacar la que es va dur a terme al mes de març per celebrar el 17è aniver-
sari de la seva fundació. El trompetista i gran barcelonista Rudi Ventura
va amenitzar una vetllada molt emotiva.
Al llarg de la temporada, i amb l’ajut de la Fundació que col·labora en 
l’organització i coordinació dels actes de l’associació, el Casal va realitzar
diverses sortides culturals i lúdiques a diversos punts d’arreu de
Catalunya, d’entre les quals cal destacar les visites a la Pedrera i al Museu
d’Història de Catalunya. A més, els membres del Casal van assistir a diver-
ses xerrades realitzades a la seva instal·lació, com la que va oferir l’histo-
riador Jaume Sobrequés.
Una representació del Casal també va anar a París a donar suport a 
l’equip blaugrana a la final de la Lliga de Campions i com a colofó de totes
les activitats fetes enguany van realitzar una excursió a Montserrat per
celebrar aquest títol i el de Lliga aconseguits pel primer equip de futbol
aquesta temporada.

Durant la temporada 190 socis del club van poder visitar la llotja
presidencial del Camp Nou a través de la Llotja Oberta. Aquesta ini-
ciativa, endegada fa dues temporades, permet conèixer la zona pre-
sidencial de l’estadi al conjunt dels socis del FC Barcelona. Cada
partit de Lliga que es juga a l’estadi, el club convida deu socis a
veure el partit des de la Llotja. Aquesta iniciativa es regula a tra-
vés d’un sorteig que es fa amb suport informàtic. Les condicions
que es demanen per a participar-hi són ser major de 18 anys, estar
al dia en el pagament de les quotes, tenir el carnet renovat, amb
fotografia inclosa, i no estar sancionat pel comitè de Disciplina
Esportiva ni per la Comissió Antiviolència. Els socis que ja han
pogut gaudir de la Llotja Oberta en queden exclosos. 

Llotja Oberta

Casal de l’Avi Barça

Un any més, el club continua posant a disposició dels seus socis la Llar d’Infants els
dies que hi ha partit al Camp Nou. La Llar, situada a la zona lateral de l’estadi (porta
65), obre les seves portes una hora abans del partit i les tanca quan ja no hi queda
cap nen. Aquest servei, gratuït per als socis i per als fills dels socis, va acollir durant
la temporada 2005-06, temporada 250 nens i nenes menors de 12 anys. Els monitors
de la Fundació Pere Tarrés, entitat que es dedica a la formació del lleure i serveis edu-
catius, vetllen perquè els infants estiguin atesos en tots els àmbits. Amb l’objectiu prin-
cipal de proporcionar un espai lúdic i educatiu, es treballa per establir una sèrie d’hà-
bits, actituds i valors que fomentin la convivència i el respecte amb els companys, els
educadors i el material. Les activitats que es porten a terme a la Llar d’Infants són
diverses depenent del grup d’edat al que els infants pertanyen. A la ludoteca es fomen-
ta la lectura a través de contes i s’intenta que els nens desenvolupin la seva creativi-
tat. A més, els monitors van fer un seguiment setmana rere setmana de les activitats
i de la progressió dels infants que utilitzen assíduament el servei de ludoteca. Aquest
espai també disposa d’una televisió on els més petits poden veure pel·lícules.

Llar d’Infants 
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trobada mundial de penyes a còrdova

La XXIX Trobada Mundial de penyes barcelonistes va tenir lloc a
Còrdova els dies 2, 3 i 4 de setembre del 2005. A la ciutat andalusa
es van trobar més de 4.000 penyistes representant 300 penyes, sobre-
tot andaluses, però també, moltes de catalanes, de la resta de l’Estat
i fins i tot, d’arreu del món. Com ve sent habitual en els actes de les
penyes del FC Barcelona, els mitjans de comunicació -especialment els
diaris Sport i Mundo Deportivo- van oferir la seva col·laboració i, a
més, donaren una extensa cobertura dels actes i activitats programa-
des. Tots aquests ingredients, juntament amb l’impecable organitza-
ció de les institucions cordoveses, amb l’alcaldessa Rosa Aguilar al
capdavant, van complaure als assistents d’aquesta Trobada Mundial. 
La Trobada va començar amb la recepció de l’Ajuntament a totes les
penyes a l’emblemàtic espai de Caballerizas Reales. Un altre dels
actes importants va ser la tradicional desfilada de les banderes i
estendards de la jornada inaugural. Com a curiositat, també es va
inaugurar una placa commemorativa de la Trobada a la rèplica de la

font de Canaletes que l’Ajuntament de Barcelona va regalar en el seu
dia a la ciutat de Còrdova. 
Entre els actes més propis d’aquesta Trobada, va destacar la partici-
pació del president del FC Barcelona Joan Laporta, a més del vicepre-
sident de l’Àrea Social, Alfons Godall i del president de la Comissió
Social,  Antoni Rovira a les sessions plenàries del Congrés al “Gran
Teatro”. També es va comptar amb la presència del nou directiu ads-
crit a l’àrea social i a la Fundació, Joan Boix. El president Laporta i el
directiu responsable de les penyes van fer un repàs de la tempora-
da i van exposar les línies de treball i futurs projectes previstos a l’a-
genda del club. El Congrés va concloure amb el nomenament de
Sitges com a seu de la XXX Trobada Mundial de Penyes. La jornada
va finalitzar amb un sopar de 1.600 persones al marc incomparable
de l’Alcázar de los Reyes Católicos. En la Trobada també van partici-
par els dos fitxatges de la temporada, Mark Van Bommel i Santi
Ezquerro.

Memòria 2005/2006
àrea social >>  penyeso

088-093 Memoria 06 Cat  14/9/06  18:11  Página 88



89

actes de penyes

Solidaritat i penyes

Les penyes del FC Barcelona han demostrat que no només són una
entitat de suport a la parcel·la esportiva. Moltes vegades les pen-
yes tenen una consciència social admirable i endeguen iniciatives
cíviques o solidàries. Un d’aquests exemples va ser l’acte que va
organitzar la Penya “Salvador Sadurní” de la vila de l’Arboç. Tot el
poble es va implicar en aconseguir fons per fer una residència per
a nens marginats a la ciutat de Kinshasa, a la República
Democràtica del Congo. Un altre bon exemple és el torneig de fut-
bol sala que va jugar la Penya Barcelonista d’Omsk, a Sibèria, on
el premi en metàl·lic de la seva victòria, així, com part dels guanys
obtinguts van ser donats per a la construcció de quatre llars d’in-

fants de la zona, dins del marc del Dia Internacional de la Defensa
dels Nens (31 de maig). 
Igualment des del departament de penyes i de la mà de l’exfutbo-
lista Julio Alberto, s’està donant un suport tècnic i esportiu a cen-
tenars de nenes i nens de Veneçuela o de Kosovo. En els dos
indrets, Julio Alberto ha impartit classes de formació per a entre-
nadors i ha organitzat clínics de futbol multitudinaris per als
infants, sempre amb la col·laboració d’agents locals i amb el
suport de les penyes barcelonistes d’aquests indrets. És una bona
forma d’exercir la solidaritat, que a més a més, en el futur també
pot donar els seus fruits en forma de joves promeses.

més de 400 actes

El balanç d’actes de les penyes barcelonistes en la temporada 2005-
06 es situa per sobre dels 400, la qual cosa demostra la vitalitat de la
vida social del club i el compromís del Barça en participar i conviure
amb tots els barcelonistes d’arreu. Aniversaris, inauguracions, trobades
i celebracions...., a nivell exterior però sense descuidar també les
recepcions a l’estadi cada dia de partit o la col·locació de plaques de
les mateixes penyes per tots els voltants del Camp Nou, són algunes
de les activitats més habituals. Aquests actes socials de caire intern,
han comptat sempre amb la participació dels directius de la Comissió
Social i del seu president Antoni Rovira.  
Aquest any 2006 ha permès al president Joan Laporta complir amb la
seva voluntat expressada reiteradament de visitar almenys una vega-
da per mandat les 34 zones geogràfiques i les seves respectives pen-
yes. Precisament a Camprodon, al maig del 2006, ha estat l’última atu-

rada en el camí d’aquest recorregut pel món penyístic. Entre aquestes
trobades una de ben curiosa va tenir lloc a Oviedo on el president
Laporta, va baixar a visitar una mina per invitació de la Penya
Barcelonista Vetusta. Juntament amb el nostre president, el vicepresi-
dent de l’Àrea Social, Alfons Godall, el directiu responsable de penyes,
Antoni Rovira i el directiu adscrit a l’ Àrea Social, Joan Boix també han
conviscut amb les nostres penyes i han assistit a multituds d’actes que
s’han organitzat en el decurs del darrer any. 
Per últim, aquesta temporada dues penyes han celebrat el seu 50è ani-
versari: la Penya Barcelonista 1900, de Terrassa i la Penya Blaugrana
del Foment Martinenc, de Barcelona. En ambdós casos, el president
Laporta, acompanyat per directius del club i per la Comissió Social, ha
presidit alguns dels actes de celebració més rellevants. 
Felicitats a ambdues penyes pel seu mig segle de vida.

Memòria 2005/2006
àrea social >>  penyes
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expansió de les penyes

Les penyes aporten més de 16.000 socis

El creixement social del FC Barcelona ha vist com les nostres pen-
yes han jugat un paper molt destacat. Les penyes segueixen mos-
trant un augment indiscutible. El procés de creació i inauguració de
penyes s’ha estès per tota la geografia catalana, estatal i interna-
cional fent, a la vegada, que els penyistes també s’incorporessin a
la família de socis blaugrana. Tots volen mostrar el seu grau de
compromís i sintonia amb els valors que el FC Barcelona desprèn i
tots volen gaudir i compartir els èxits esportius del club.

El Barça es consolida a l’Àfrica

L’Àfrica viu una autèntica febre de barcelonisme. A les històri-
ques penyes barcelonistes del nord del continent africà, com les
del Marroc, s’han afegit en les darreres temporades moltes pen-
yes a l’Àfrica subsahariana. Camerun, Nigèria, Senegal, Guinea
Conakry, Sierra Leone, Burkina Faso o Mali són alguns dels paï-
sos on es respira barcelonisme per totes bandes. Fins i tot, ens
trobem amb casos com la penya barcelonista de Mali. Aquesta
penya és el resultat de l’esforç d’un líder tuareg per assolir la
integració de les ètnies del seu país al voltant de la bandera
blaugrana.  

Barcelonisme a la resta del món

Però no només és l’Àfrica. El Barça va penetrant poc
a poc en territoris tan significats com el nord-ame-
ricà. Als Estats Units existeixen dues penyes barcelo-
nistes molt importants a dues zones claus: Pasadena,
Califòrnia, i Nova York. La Penya Barcelonista de
Califòrnia compta amb més de 500 nens i nenes en
diferents equips de futbol. La penya a més de fer
barcelonisme lluny de Barcelona promou la pràctica
del futbol entre els més joves en un país on l’apor-
tació del FC Barcelona es valora molt positivament. A
la Penya Barcelonista Nevada de Nova York es viuen
els partits molt intensament al seu bar de la ciutat i,
si és necessari, es penja la bandera del FC Barcelona
al mític edifici de Rockefeller Center. 
Són dos exemples d’un fet evident: el FC Barcelona
és present als cinc continents. Des d’Austràlia, el
Japó, Singapur, la Xina, el Emirats Àrabs, Geòrgia,
Sibèria, Holanda o l’Argentina recolzen des de la llun-
yania al FC Barcelona.

Memòria 2005/2006
àrea social >>  penyeso
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Llistat de noves penyes

1700 Penya Kosovar del Futbol Club Barcelona Pristina Kosovo

1701 Peña Barcelonista Campillo de Arenas Campillo de Arenas Jaén

1702 Peña Força Barça Museros Museros València

1703 Peña Barcelonista Perú Callao Perú

1704 Peña Barcelonista Villanovense Villanueva de Gallego Saragossa

1705 Penya Blaugrana Orgull Culé Barcelona El Barcelonès

1706 Penya Barcelonista Iniesta 24 St. Feliu de Llobregat El Baix Llobregat

1707 P.cultural Barc."Paco Clos" de el Rubio El Rubio Sevilla

1708 Peña Barcelonista de Humilladero Humilladero Màlaga

1709 Peña Barcelonista Esparrense Esparragalejo Badajoz

1710 P. Barcelonista de Villanueva de la Fuente Villanueva de la Fuente Ciudad Real

1711 Peña Barcelonista de Hoya del Campo Hoya del campo Murcia

1712 Penya Barcelonista ''Can Serra'' Hospitalet del LL. El Barcelonès

1713 Peña Barcelonista de Tui Tui Pontevedra

1714 Penya Barcelonista de Vilallonga del Camp Vilallonga del Camp El Tarragonès

1715 Penya FC Barcelona de Dakar Dakar Senegal

1716 Penya l'Avellana Blaugrana Riudoms El Baix Camp

1717 Peña Barcelonista de la Gineta La Gineta Albacete

1718 Peña Barcelonista de Mirandilla Mirandilla Badajoz

1719 Penya Barcelonista Vilafranca del Cid Villafranca del Cid Castelló

1720 Fan Club Barcelona Cameroun Yaoundé Camerun

1721 Penya Blaugrana de Lima Miraflores Perú

1722 Penya Blaugrana de Monistrol de Calders Monistrol de Calders El Barcelonès

1723 Penya Barça Tétouani Tetouan Marroc

1724 Club de los adeptos del FCB en Bulgaria Sòfia Bulgària

1725 Penya Barcelonista Selva Illes Balears Selva Illes Balears

1726 Peña FC Barcelona de Moral de Calatrava Moral de Calatrava Ciudad Real

1727 Peña B."Los Majoreros" de Gran Tarajal Gran tarajal Las Palmas

1728 Peña Barcelonista de Maria Almeria Almeria

1729 Peña Barcelonista Alhucemas Alhucemas Marroc

1730 Peña Barcelonista Landete Landete Conca

1731 Peña Barcelonista de Moriles Moriles Còrdova

1732 Peña Barcelonista Bar Adolfo A Rua Orense

1733 Penya Barcelonista Vilamajors S. A. de Vilamajors El Vallès Oriental

1734 Penya Barcelonista de Toumbouctou Toumbouctou Mali

1735 P. Barcelonista "los Chorreones" de Sorbas Sorbas Almeria

1736 Peña Barcelonista Valle del Kas Madrid Madrid

1737 Peña Barcelonista el Tranvia de Sta Marta Santa Marta Badajoz

1738 Penya Barcelonista Ciutat d'Elx Elx Alacant

1739 Peña Barcelonista Monforte del Cid Monforte del Cid Alacant

1740 Peña Barcelonista el Rincón Gijón Astúries

1741 Peña Blaugrana Sion Mota del Cuervo Conca

1742 Penya Barcelonista de Polònia Ceglow Polònia

1743 Peña Barcelonista Xente Culé Avilés Astúries

1744 Peña Barcelonista de San Pedro de Mérida San Pedro de Mérida Badajoz

1745 Peña Barcelonista Torrecampeña Torredelcampo Jaén

1746 Penya Barcelonista Sierra Leone Freetown Sierra Leone

1747 Penya Barcelonista Benassal al Vent Benassal Castelló

1748 Penya Barcelonista de Lisboa Lisboa Portugal

1749 Peña Barcelonista de Benavente Benavente Zamora

1750 P. Barcelonista "El PItirrín" de Valderrubio Valderrubio Granada

1751 Peña Barcelonista de Novelda de Guadiana Novelda de Guadiana Badajoz

1752 Peña Barcelonista Comarca de Sepúlveda Sepúlveda Segovia

1753 Penya Barcelonista d'Atenes Atenes Grècia

1754 Peña Barcelonista Motilleja Motilleja Albacete

1755 Peña Barcelonista Tosiria Torredonjimeno Jaén

1756 Peña Barcelonista de Chiclana Chiclana Cadis

1757 Penya Blaugrana Ideas Gavà El Baix Llobregat

1758 Peña Blaugrana Milagresa Milagro Navarra

1759 Peña Barcelonista de Higueruela Higueruela Albacete

1760 Penya Barcelonista de Sant Petesburg Sant Petesburg Rússia

1761 Peña Azulgrana Sierra Nevada Fiñana Almeria

1762 Peña Barcelonista Rifeña Alhucemas Alhucemas Marroc

1763 Fan Club FC Barcelona Cameroun Duala Camerun

1764 Penya Blaugrana de la Casamance Oussouye-Ziguinchor Senegal

1765 Penya Barcelonista de Santiago de Chile Santiago de Xile Xile

1766 FC Barcelona Fan Club in Georgia Tibilisi Geòrgia

1767 Penya Blaugrana el Forat de la Guineu Esterri d'Àneu El Pallars Sobirà

1768 Peña Blaugrana la Brisa Ciudad de el Paso El Paso (la Palma) Sta Cruz de Tenerife

1769 Penya Blaugrana Afrocatalana 13 de agosto Barcelona El Barcelonès

1770 Peña Barcelonista Peraleda del Zaucejo Peraleda del Zaucejo Badajoz

1771 Penya Blaugrana de Bordils Bordils El Gironès

1772 Penya Barcelonista de el Palau d'Anglesola El Palau d'Anglesola El Pla d'Urgell

1773 Peña Barcelonista 1995 de León Lleó Lleó

1774 Peña Barcelonista l'Ablana Infiesto Astúries

1775 Peña Barcelonista La Estrella Culé Satiago C A Coruña

1776 Hungarian Fan Club of FC Barcelona Budapest Hongria

1777 Peña Barcelonista Sta. Eulalia de Morcín Sta. Eulalia de Morcín Oviedo

1778 Peña Barcelonista Ezcaray Ezcaray La Rioja

1779 Fan Club FC Barcelona de Limbe Cameroun Limbe Camerun

1780 Fan Club FC Barcelona Guinea Conakry Guinea

1781 Penya Barcelonista Sant Jordi de Georgia Tiblisi Geòrgia

1782 Fan Club Barça Polska Olsztyn Polònia

Nº NOM SENCER COMARCA PAÍS Nº NOM SENCER COMARCA PAÍS

Memòria 2005/2006
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parís 2006

Més de 1.000 penyes cap a París

París va tornar a ser una d’aquelles grans gestes populars dels
barcelonistes. La mobilització de la gent del Barça i de les seves
penyes va recordar les històriques jornades de travessa per les
carreteres d’Europa. Una onada blaugrana va envair les diverses
vies de transport que uneixen Barcelona amb París, bé en cotxe,
autocar, tren o avió.
Més de 1.000 penyes oficials del FC Barcelona (un rècord en la
història penyística del club), gràcies a les prop de 3.500 entra-
des que van ser destinades al món penyístic i que van ser distri-
buïdes de forma equitativa i proporcional entre totes les penyes
que van sol·licitar-ho en el seu moment (el club va rebre vora de
30.000 peticions). Novament el barcelonisme va fer bona i més
vigent que mai la frase del nostre himne, “tan se val d’on venim
si del sud o del nord..., una bandera ens agermana”. Totes les
comarques catalanes, les diverses comunitats autònomes de l’es-
tat espanyol, nombrosos països dels cinc continents, alguns tan
significatius com l’Argentina, el Japó, la Xina, els Estats Units, el
Marroc o Austràlia van ser l’origen d’aquesta gegantina caravana
de caire universal.
A la vegada, tots aquells barcelonistes que no van poder viatjar

a la capital francesa -de fet, la immensa majoria- s’aplegaren al
voltant de pantalles gegants instal·lades arreu per tal de gaudir
d’un moment històric. Centenars de milers de culés van acabar
convertint les places i llocs emblemàtics de moltes poblacions de
Catalunya, d’Espanya i del món en una veritable festa blaugrana. 

Memòria 2005/2006
àrea social >>  penyeso

Distribució de localitats entre les penyes del FC Barcelona
FINAL DE LA UEFA CHAMPIONS LEAGUE - Paris 17 de maig del 2006

Entrades assignades

ÀMBIT 1 
PAÏSOS CATALANS

Número de penyes
assistents

2088538

1266435

14641

3.5001014

ÀMBIT 2
ESTAT ESPANYOL

ÀMBIT 3
INTERNACIONAL

TOTAL
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nous projectes

El creixent desenvolupament social del FC Barcelona ens ha portat a
consolidar una renovada estructura institucional. Per una banda, la
Comissió Social del club ha desplegat una importantíssima tasca de
representació institucional en tots els actes i celebracions on el Barça
ha estat reclamat (més de 400 actes anuals). Per altra banda, ha
supervisat i recolzat l’execució dels diferents projectes que des de
l’àrea social del FC Barcelona s’han dut a terme, tals com les rela-
cions del club amb les penyes, la millora de serveis i comunicació
amb les mateixes, l’aplicació i aprofundiment de la normativa de
penyes, la funció social del club, la representació institucional en la
vessant esportiva del club (futbol base i seccions), i les relacions
amb el món associatiu.
La Comissió Social també ha participat representant el club en nom-
brosos col·loquis, taules rodones, debats i fins i tot tertúlies radiofò-
niques sempre al voltant de l’actualitat blaugrana i de les seves pen-
yes. Tot això des d’un barcelonisme constructiu i altruista.

Comissió Social del FC Barcelona

Per la seva banda, les penyes del FC Barcelona, representades
pels seus delegats del Consell Consultiu, ens han anat apor-
tant al llarg de la temporada la perspectiva concreta d’aquells
temes i problemàtiques que afecten al seu àmbit, fent arribar
arribar suggeriments, propostes, demandes o crítiques.... , en
definitiva, el legítim punt de vista d’aquest sector del barcelo-
nisme que representa el Consell Consultiu: el món penyístic.
Així mateix, el Consell Consultiu s’ha estructurat en 6 àrees de
treball, en coordinació amb la Comissió Social, per tal d’ende-
gar importants projectes per al desenvolupament i modernit-
zació de les penyes i les seves activitats. La gestió d’entrades,
partits al Camp Nou, normativa, màrqueting, comunicació, soli-
daritat i integració, penyes i esport..., són alguns dels exem-
ples més concrets del que constitueix el cor dels esmentats
camps d’actuació. A més de posar les bases del creixement i
expansió local i internacional de les penyes del FC Barcelona.

Consell Consultiu de Penyes

El FC Barcelona vol utilitzar les noves
tecnologies per ser més a prop de les
seves penyes. Durant la temporada
2005-06 amb l’objectiu de mantenir una
comunicació més fluida i tenir un millor
feed-back entre les penyes i el club, i
entre les pròpies penyes, se’ls ha assig-
nat un correu electrònic, juntament amb
la nova credencial. Totes les penyes del
FC Barcelona tenen una adreça personal
de correu electrònic on es localitzen
amb el seu nom i es completa amb el
domini @penyes.fcbarcelona.cat. Aquest
servei permetrà millorar substancial-
ment, en temps, en quantitat i qualitat,
la informació i comunicació entre amb-
dues parts: el club i més de 1.700 pen-
yes existents arreu del món.

Comunicació amb les nostres penyes 

Memòria 2005/2006
àrea social >>  penyes
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Memòria 2005/2006
àrea comercial >>  drets audiovisuals to

Les grans línees d’actuació de l’àrea comercial i de màrqueting van estar centrades en el
desenvolupament de noves àrees de negoci i la consolidació de la marca Barça. Els princi-
pals projectes van ser, entre d’altres: 

- El nou contracte de drets audiovisuals del club.
- La internacionalització de la marca Barça a més de 60 països.
- La consolidació del programa de patrocini del club tant a nivell de futbol, seccions i
Fundació amb 32 patrocinadors.
- El desenvolupament comercial de Barça TV arribant als 50.000 abonats.
- L’expansió de la xarxa de FCBotiga i la creació de noves línees de merxandatge com els
Barça Toons.
- L’ampliació del serveis del Club Empresa, amb 294 seients VIP.

introducció

drets audiovisuals 

Aquesta àrea de negoci, que representa més del 36% dels ingressos
del club, va continuar augmentant gràcies al creixement continuat de
les vendes de partits per la modalitat de taquilla (pagament per
visió) i la consolidació de Barça TV com a proveïdor de continguts
audiovisuals.  
L’interès pel FC Barcelona es reflecteix en les vendes dels partits en
taquilla que se situen per sobre dels 4’3 milions de punxades amb un
creixement del 18% respecte la temporada anterior. Aquest any es va
tornar a assolir una fita històrica amb les gairebé 859.000 punxades
del partit FC Barcelona-R. Madrid.
En el tram final de la temporada es va signar amb Mediapro un acord
per a la cessió dels drets audiovisuals del club, que comportarà uns
ingressos superiors als 1.000 milions d'euros durant les properes set
temporades. Aquest acord s'ha estructurat de la següent manera:
a) Un contracte de cessió de drets audiovisuals per a les temporades
2006/07 i 2007/08, del qual se'n deriva l'actualització del valor dels
drets audiovisuals del FC Barcelona d'aquestes dues temporades.
La signatura del contracte de cessió dels drets audiovisuals per a les
temporades 2006/07 i 2007/08 entre el FC Barcelona i Mediapro que

ha ocasionat l'esmentada oferta d'actualització, comportarà, en qual-
sevol cas, uns ingressos per al FC Barcelona de l'ordre d'entre 125 i
135 milions d'euros per temporada, la qual cosa significa que el club
ingressarà per aquestes dues temporades la quantitat mínima de 250
milions d'euros.
b) Un contracte de cessió de drets audiovisuals per a les temporades
2008/09 al 2012/2013, que comporta la cessió dels drets audiovisuals
anomenats 'nacionals' i l'explotació per al FC Barcelona dels drets
internacionals per al període de cinc anys, entre les temporades
2008/09 i 2012/13, i representarà uns ingressos per al club d'entre 150
i 170 milions d'euros per temporada, la qual cosa significa que l'enti-
tat ingressarà per aquest concepte d'explotació de drets audiovisuals
la quantitat mínima de 750 milions d'euros durant aquestes cinc tem-
porades.
El nou contracte amb Mediapro també inclou una clàusula d'actualit-
zació a partir de la temporada 2010/2011 i contempla una clàusula
segons la qual, Mediapro farà tots els esforços per preservar les emis-
sions en català dels partits del FC Barcelona, en respecte a les singu-
laritats i les essències del club.  
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A finals de la temporda 2005-06 es va aconseguir arri-
bar als 48.663 abonats, 10.109 abonats més que a
finals de la temporada anterior, suposant un incre-
ment del 26%. 
A principis d’any es va iniciar la distribució internacio-
nal del canal, amb 6 hores setmanals de programació
en anglès, aconseguint acords en més de 50 països. 
Durant la temporada es va continuar la política de
comercialització de productes audiovisuals com “Les
classes del Barça” i es van crear nous productes com
“Les victòries europees de FCB” o “Més que un Club”.

Barça TV

La web del club, un dels canals de comunicació i
servei amb més creixement dels últims anys,
lluny d’estabilitzar-se durant la temporada va
aconseguir un creixement rècord. 
www.fcbarcelona.com es va llençar el mes de
setembre del 2003. Recordant els 300.000 usua-
ris d’aleshores amb els prop de 3 milions actuals,
comprovem l’espectacular creixement d’aquest
canal.

Pàgines vistes 4.643.684 11.968.061 23.294.200 39.263.753

Usuaris únics 313.533 779.169 1.394.637 2.858.280

DADES SETEMBRE 2003 MAIG 2004 MAIG 2005 MAIG 2006

Internet 

L’aposta estratègia per la comunicació directa a través del mòbil amb els socis i aficionats va con-
tinuar sent ferma. A banda de les alertes i del portal Imode-wap que ofereixen el club i Movistar,
l’operador va presentar una nova versió a principis de temporada. Des del club es va seguir
ampliant el ventall d’ofertes a través del mòbil. I no només aquí sinó també a l’estranger. Així, els
aficionats blaugrana del Japó, Itàlia o Mèxic poden gaudir en el seu mòbil de continguts oficials i
exclusius del FC Barcelona gràcies a diferents acords.
A més, des del FC Barcelona es va iniciar un servei d’alertes gratuït i exclusiu per als socis a tra-
vés dels qual s’informa dels resultats del partits i de les noticies més destacades. Prova de l’èxit
que ha tingut aquest servei entre la massa social és que més de 59.000 es van donar d’alta durant
la temporada.

Mòbils
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programa de patrocini

patrocinadors seccions

Continuant amb la línia de vincular al club grans empreses, líders
en els seus sectors, l’àrea de patrocini va aconseguir un any més
un increment dels seus ingressos. En aquest sentit, la facturació
va passar dels 36’5 milions d’euros de la temporada 2004/05 als
45’6 milions d’euros, fet que representa un increment de 25%.
El programa es va ampliar amb deu noves empreses que apos-
ten per l’associació amb el club en diferents programes: Hitachi,
Kellogg’s, Centre Comercial Glòries, Saccor i Vueling en futbol,

Mitsubishi Electric en bàsquet, Llet Nostra en handbol, Sorli
Discau en hoquei patins i finalment Akasvayu com a mecenes de
la Fundació. A més es van renovar els acords de patrocini de
Fujifilm, Fecsa Endesa, Toyota, Toshiba, National Atesa i
Freixenet. 
Els patrocinadors van estat molt actius en desenvolupar campan-
yes utilitzant els drets d’imatge i d’associació inherents al pro-
grama de patrocini. 

Mitsubishi Electric, empresa
líder en la venda d’apa-
rells d’aire condicionat, es
va convertir el passat
mes de setembre en
el patrocinador ofi-
cial de la secció de
bàsquet durant 2
temporades.
Amb Winterthur i
Mitsubishi Electric s’ha
completat el programa
de patrocini de la secció
de bàsquet, que con-
templa la inclusió de
dues úniques mar-
ques de reconegut
prestigi internacional
i líders en el mercat.

Mitsubishi, patrocinador
ofical de de secció de
bàsquet

Llet Nostra, de l’empresa Llet de
Catalunya, referent industrial del sector lle-
ter català, s’ha convertit en el patrocinador
oficial de la secció d’handbol. Durant la
temporada han realitzat promocions rela-
cionades amb el FC Barcelona que han aju-
dat a incrementar la penetració d’aquesta
marca. 
Amb Cifec i Llet Nostra, s’ha completat el
programa de patrocini d’aquesta secció. 

Llet nostra, patrocinador oficial de
la secció d’handbol

Sorli Discau, cadena de supermercats 100%
catalana, és des del passat mes de setembre
patrocinador principal de la secció d’hoquei
patins. L’acord té una durada de dues tempo-
rades i, entre altres drets, dóna opció a aques-
ta empresa a formar part del nom de l’equip,
que es denomina FC Barcelona – Sorli Discau.
El programa de patrocini de la secció d’hoquei
patins també inclou la presència de Reno com
a col·laborador oficial.

Sorli Discau, cadena de supermercats 100%
catalana, és des del passat mes de setembre
patrocinador principal de la secció d’hoquei
patins. L’acord té una durada de dues tempo-
rades i, entre altres drets, dóna opció a aques-
ta empresa a formar part del nom de l’equip,
que es denomina FC Barcelona – Sorli Discau.
El programa de patrocini de la secció d’hoquei
patins també inclou la presència de Reno com
a col·laborador oficial.

Sorli discau, patrocinador princi-
pal de la secció d’hoquei patins
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Kellogg's (Frosties), nou proveïdor oficial d’energia     

Kellogg’s, l’empresa líder
mundial en la producció
de cereals i un dels
fabricants més impor-
tants de productes de
consum va signar un
acord com a nou proveï-
dor oficial d’energia del club. Amb la campanya “Frosties proveïdor
oficial d’energia”, aquesta marca s’ha associat al Barça amb una
forta inversió en televisió, internet, i promocions en els paquets de
cereals. L’empresa, a més, proveeix de cereals la Masia per l’esmor-
zar dels joves blaugrana. 

Glòries, nou col·laborador oficial 
El Centre Comercial Glòries, que pertany al grup Rodamco Europe,
líder del sector de centres comercials a Espanya, amb 12 centres i
més 110 milions de visitants any, va signar un acord com a nou
col·laborador oficial del club. Dintre d’aquest acord, el Centre
Comercial Glòries va realitzart nombroses accions i campanyes
associades a la marca Barça, com ara l’exposició temporal que va
organitzar juntament amb el Museu del FC Barcelona.
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noves incorporacions

Hitachi, nou proveïdor d’electrònica de consum

Hitachi és l’empresa líder del sector al Japó en electrònica de con-
sum. Durant aquesta temporada es van equipar totes les llotges vip
i la tribuna de premsa amb plasmes i LCD Hitachi. 

Sacoor , nou vestit oficial del Club

Saccoor Brothers, empresa líder a Portugal que està iniciant la seva
expansió internacional, vestirà els equips professionals de futbol,
bàsquet, handbol i hoquei patins. 

Vueling, línia aèria oficial del Club

Vueling, amb seu a Barcelona, s’ha convertit en la línia aèria oficial del
club.  Amb l’objectiu d’aportar nous serveis als socis del FC Barcelona
pels seus desplaçaments, Vueling ha ofert promocions exclusives per
als socis a les diferentes destinacions on opera. 

Akasvayu, mecenes de la Fundació

Akasvayu, promotora immobiliària catalana i de reconegut presti-
gi, s’ha convertit en Mecenes de la Fundació del FCB. Akasvayu és
la primera empresa que s’associa al projecte de patrocini solidari
que s’està fomentant des del club no únicament des del punt de
vista econòmic sino també amb la participació activa en els pro-
jectes que duu a terme la pròpia Fundació. 
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màrqueting

LA GUIA DEL SOCI  

La segona edició de la
Guia del Soci va millorar
tant en continguts com en
disseny l’edició anterior,
destacant amb més clare-
dat els avantatges dels
socis i mostrant tot el por-
tafoli de serveis que ofereix
el club als barcelonistes.
Amb una tirada de 860.000
unitats, es va distribuir
entre els socis, els assis-
tents al Gamper i massiva-
ment entre els barcelonis-
tes, a través de la distribu-
ció de 700.000 exemplars
en tres diaris d’informació
general. 

BARÇA TV  

CAMPANYES I PARTITS 

Durant la temporada
es van realitzar dife-
rents campanyes per
promocionar els
events esportius
tant del Camp Nou
com del Palau Blaugrana, espe-
cialment el Trofeu Joan Gamper on es van acon-
seguir unes vendes de 82.323 entrades. Seguint
l’estratègia de les últimes temporades, també
es van realitzar campanyes de comunicació coin-
cidint amb els partits jugats a l’estadi per
fomentar la venda d’entrades o l’ús del Seient
Lliure. 

CAMPIONS

Des del departament de màr-
queting es va treballar en la
creació de les diferents imat-
ges de campions, en la defini-
ció dels actius comercials, en
la presència dels patrocinadors del club en els actes i en la prepa-
ració de les multitudinàries celebracions. D’entre totes les accions
va destacar la campanya Fem Barça a París, amb aplicacions a tots
els ítems que es van entregar als aficionats desplaçats a França
(capsa de pícnic, banderes, Barça Camp Nou especial París, …), i les
dues imatges de campions amb aplicacions en banderoles, web i els
diferents suports de l’estadi.

Barça TV va llançar una nova campanya de comunicació amb
el lema El futbol no para a Barça TV, amb una renovada imatge
gràfica i donant força al futbol com a eix principal de comuni-
cació del canal. Amb un pla de mitjans a nivell estatal, l’espot
es va emetre als canals esportius de Digital + en el mes de
novembre coincidint amb el partit Reial Madrid-FC Barcelona. 
La promoció de rellançament de la nova imatge de Barça TV
Abona-t’hi ara i no paguis fins al 2006 també va tenir una gran
acceptació entre els barcelonistes que van poder gaudir de dos
mesos d’abonament gratis. 
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BARÇA TOONS 

Els Barça Toons van continuar les
seves aventures, animant els partits
al Camp Nou i al Palau, acompan-
yant a l’equip en els seus desplaça-
ments amb la Caravana del Barça i
recorrent els carrers de París i
Barcelona celebrant amb els aficio-
nats el títols aconseguits. Els Barça
Toons es consoliden com el vincle
entre els petits barcelonistes i el
club i són presents en la totes les
campanyes adreçades als més joves
com ara Creix amb el Barça,  Joc net
o Un somni per un regal.
A banda dels films de les seves
aventures, es van continuar desen-
volupant noves línees de merxan-
datge amb els Barça Toons: sama-
rretes, xocolata, ulleres, roba inte-
rior i capses de Chupa Chups entre
d’altres.  A la FCBotiga al Camp Nou
es va instal·lar un corner tematitzat
dels Barça Toons on es poden tro-
bar les darreres novetats. 

VISA BARÇA 

Visa Barça va posar en marxa una
nova campanya sota el lema
Busquem titulars!, que ha permès
fer realitat a 50 titulars de la Visa
Barça els somni de molts aficio-
nats, jugar un partit al Camp Nou. 

actius publicitaris 

Presència de Turisme de Catalunya al Barça On Tour

Amb l’objectiu de promocionar Catalunya a nivell interna-
cional, Turisme de Catalunya va tenir presència a la màniga
de la samarreta del primer equip en els partits de la gira i
en els amistosos jugats durant temporada. 

Bet&Win a les rodes de premsa

Bet&Win, web d’apostes autoritzada per el FC Barcelona, ha
tingut presència de la seva marca en el micròfon de la sala
premsa en tots els partits de lliga. 
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drets d’imatge
Durant la temporada es va posar en marxa l’àrea de negoci de drets
d’imatge de jugadors, amb l’objectiu d’aconseguir campanyes de
comunicació de productes o empreses que vulguin associar-se amb
la imatge individual d’un jugador del FC Barcelona, o bé, associar-
se amb la imatge d’algun dels nostres jugadors, però vestit amb la
indumentària blaugrana. Des d’aquesta nova àrea, s’ha optimitzat
la gestió de drets d’imatge de jugadors, especialment amb els que
el club comparteix els drets. En un any, el FC Barcelona ha tancat
directament 21 acords de drets d’imatge amb empreses de gran
prestigi com ara Lenovo o EA Sports.

RONALDINHO AMB LENOVO

Lenovo, la multinacional xinesa que va adquirir tota la partida d’or-
denadors IBM, va apostar per  Ronaldinho lluint la indumentària del
FC Barcelona per convertir-se en la imatge de la seva marca d’ordi-
nadors. La campanya de televisió es va emetre a tot el món.

EA SPORTS

Xavi va ser portada del videojoc que es va distribuir a tot l’Estat del
videojoc FIFA Germany 2006. A més, en el videojoc distribuït per tot
el món, Ronaldinho va aparèixer amb la samarreta del FC Barcelona. 

X-BOX AMB MESSI

Messi es va convertir en la imatge de les consoles X-Box per a tot
Europa. El jugador va protagonitzar dos actes públics de promoció
i una sessió de fotos per ser publicades en premsa escrita.

LICOR DEL POLO I ETO’O
Eto’o té la dentadura més apreciada de tot Catalunya, després de
la campanya de televisió que va protagonitzar promocionant la
marca de dentifricis Licor del Polo i el Col·legi d’Odontòlegs de
Catalunya.

TELEPIZZA I PUYOL

Puyol es va convertir en la imatge de Telepizza, líder del seu mer-
cat, de cara al Mundial, protagonitzant una campanya de televisió
que va ser emesa per a tot Espanya, junt amb el jugador Fernando
Torres.

VAN BOMMEL AMB SMINT

Gràcies a l’impacte mediàtic que té Van Bommel a Holanda, Smint,
marca de l’empresa de confiteria de Chupa-Chups, va apostar per
ell en la seva campanya a la televisió holandesa.
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desenvolupament internacional
La temporada 2005/06 va significar
la consolidació de l'expansió inter-
nacional del Barça amb la creació
d'una nova unitat al club amb l'ob-
jectiu de potenciar la presència a
nivell internacional i generar noves
línies d'ingressos. Amb aquest
objectiu és va crear un equip de
persones amb responsabilitat a
cadascun dels mercats estratègics,
entre els quals cal destacar Àsia i
Amèrica. 
Amb aquest enfocament, el club va
tancar acords i contractes en dife-
rents àrees de negoci a més de 60 països aconseguint una cober-
tura global que es detalla al mapa adjunt 
En resum, el pla global internacional gira entorn de cinc línies de
negoci:
1. Media: Es va iniciar la comercialització de Barça TV a nivell inter-
nacional aconseguint tenir la cadena a més de 50 països tant a
Europa, Àsia, Amèrica, Àfrica i Orient Mitjà. A més, es van tancar
acords importants en altres línies de negoci al Japó i a la Xina des-
tacant els projectes editorials, d'Internet i el llançament d' una
revista dedicada al Barça al Japó. També, es van tancar acords en
telefonia mòbil a Europa i Amèrica i es va iniciar la comercialitza-
ció massiva de productes audiovisuals (DVD's) en els mercats
internacionals.

2. Patrocinis regionals: En aquest
apartat podem destacar els acords
aconseguits amb importants empre-
ses de gran consum a Àsia, amb un
dels principals grups tecnològics
xinesos (Lenovo) i amb un dels prin-
cipals grups de mitjans al Japó
(Rakuten).
3. Merxandatge i Llicències: De la
mà de FCB Merchandising, es va
produir una gran expansió a causa
de l'ampliació de les àrees d’abast i
amb més línies de negoci (Àsia i
USA). A més, es va inaugurar la

segona escola per a nens de futbol a Mèxic. 
4. Socis i aficionats: En col·laboració amb l’OAB, el club va conti-
nuar amb la captació de socis en diferents països del món acon-
seguint tenir més de 1500 socis al Japó i el llançament del projec-
te socis a Mèxic.
5. Gires: La gira de la pretemporada es va centrar a Àsia, amb Japó i
Xina com a destins. D'aquesta forma, el primer equip va disputar dos
partits amistosos contra el Yokohama Marins a Tòquio i el Shenzhen
FC a Macau, respectivament. Malgrat la gran competència del moment,
ja que altres 14 equips europeus van visitar la regió, el Barça va acon-
seguir el rècord d'assistència dels partits amistosos disputats al Japó
amb més de 60.000 espectadors. Finalment, en el mes de setembre
es va jugar un partit amistós contra el St. Etienne, a França.
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fcbmerchandising
FCB Merchandising, joint-venture
creada juntament amb Nike, con-
tinua incrementant els seus resul-
tats en part gràcies als èxits
esportius i a les millores en la
gestió i comercialització de la
marca FC Barcelona. Aquest crei-
xement continuat ha arribat
aquesta temporada fins al 35%
més de facturació respecte la tem-
porada 2004/05.

Durant la temporada 2005-06 es va ampliar la xarxa
de botigues oficials del club amb la creació de tres
noves FCBotigues a Plaça Catalunya, a Jaume I i  a
Lloret de Mar.  
Actualment la xarxa oficials de punt de venda de
productes de merxandatge la configuren les 9
FCBotigues oficials i la FCBotiga On-line. 
Per una banda, les FCBotigues situades en zones
estratègiques amb gran afluència com zones turísti-
ques o cèntriques a la ciutat de Barcelona. I per altra
banda, la FCBotiga on-line donant un servei des de
la web del club a tots els barcelonistes allà on es
trobin. La FCBOtiga on-line segueix creixent amb
força com a canal de venda amb un 222% d’incre-
ment en en les seves vendes, de les quals un incre-
ment 62% han anat fora d’Espanya. 
Els productes FCBarcelona amb més èxit d’aquesta
temporada han estat sense cap mena de dubte la
segona equipació groga de nen i la d’adult que han
duplicat les seves vendes respecte la temporada
passada i que han tenyit de groc i blaugrana els
estadis per on ha jugat el Barça. Les samarretes limi-
tades de Campions, com a commemoració del títol
de Lliga i del doblet de Campions de Lliga i Europa,
han estat un gran èxit entre els barcelonistes que
han lluït amb orgull el triomf del seu equip. 

fcbotiga i distribució internacional

Els acords amb llicenciataris segueix creixent amb un 24% d’increment
respecte la temporada anterior. Actualment es disposa de 108 llicèn-
cies que abarquen tota una amplia gamma de productes, amb 1.856
referències FC Barcelona i 82 Barça Toons. 
L’èxit de la segona equipació, esmentat anteriorment, ha tingut per pri-
mer cop repercussió en altres productes de merxandatge com  produc-
tes escolars, banderes, bufandes, pilotes... Entre d’altres novetats  de
la temporada també destaquen productes per a la llar com la nevera
Smeg i el puf blaugrana per donar un toc barcelonista en la decoració,
productes regal com l’edició limitada del rellotge Viceroy de Campions
i les figures articulades de FTChamps, repliques dels craks blaugranes.

LLICENCIATARIS

096-105 Memoria 06 Cat  14/9/06  18:12  Página 104



105

Memòria 2005/2006
àrea comercial >>  club empresa

club empresa

Les emblemàtiques instal·lacions del FC Barcelona s'estan consoli-
dant com una les millors plataformes de la ciutat per a celebracions
d'esdeveniments, reunions i altres activitats. 
Els actes que es produeixen en les instal·lacions es poden classifi-
car en esdeveniments esportius (torneigs, amistosos, partits contra
veterans, clínics, campus,...) o reunions en qualsevol de les divuit
sales que es troben, en la seva majoria, en el propi Camp Nou (reu-
nions corporatives, presentacions, workshops, convencions, cursos
de formació, seminaris...). Altres vegades, el FC Barcelona actua
com a escenari únic per a rodatges d'espots o desfilades de moda.
Les instal·lacions del club van acollir al llarg de la temporada, 125
esdeveniments únics i diversos actes amb continuïtat al llarg de tot

l'any. Tot això ha resultat en una facturació de 1.360.000 euros que
suposa un increment del 36% , en un producte que ja havia cres-
cut en un 45% la temporada anterior. Es tracta, clarament, d'una
línia de negoci en fase de creixement. En resum, aquest any podem
destacar el concert d’U2 al Camp Nou davant més de 80.000 espec-
tadors o els dos partits amistosos no institucionals, Colòmbia-
Marroc i Polònia-Equador. A més, Nike, Danone i Repsol van gravar
espots publicitaris, Bikemberg va portar a terme una desfilada
sobre la gespa de l'estadi, en el marc de la passarel·la Gaudí i La
Caixa va organitzar el torneig Visa Barça. El club també va posar
l'entorn i la producció per a les presentacions de X-Box, Fifa 2007
i Hitachi productes 2007, entre d'altres.

Reunions i events

Un altre element dirigit a empreses que es troba
en fase de creixement és l’hospitality, mit-
jançant el qual, les empreses ofereixen, com a
element de relacions públiques, entrades Vip
als seus clients.
En les últimes temporades, el club ha millorat
els seus serveis i instal·lacions per a aquest
col·lectiu. Durant la temporada es van inaugurar
les noves Llotges de Tribuna situades a la zona
superior de la segona grada de tribuna, just sota
de les cabines de premsa. Aquestes llotges, amb
diferents capacitats entre 7 i 14 seients, gaudei-
xen d'una vista al camp excel·lent, servei de
càtering, pantalla de plasma i zona de descans. 
També a la temporada 2005-06 es van reformar
les llotges de segona graderia de lateral i gol.
Aquestes llotges també compten amb servei de
càtering, hostesses, i zona de descans. 
En l'actualitat el FC Barcelona gestiona més de
2.500 seients Vip al Camp Nou, disposant tots
ells d’habitació Vip equipada amb TV, zona de
descans, servei de càtering, atenció personalit-
zada per hostesses, llistats de les alineacions
dels partits,...

Llotges i seients vip
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aforaments

L’àrea d’aforaments gestiona els abonaments a les diferents
instal·lacions esportives del club (Camp Nou, Palau Blaugrana i
Miniestadi) i el taquillatge de les diferents divisions esportives (fut-
bol, bàsquet, hoquei patins, handbol, futbol sala i futbol Barça B/C).
Durant la temporada 2005-06, els ingressos per taquillatge es van
incrementar en gairebé 5 milions d’euros, significant un augment del
35% respecte de la temporada 2004-05. Les fonts principals d’aques-
ta millora han estat l’increment del taquillatge del Camp Nou i del
Palau coincidint amb els partits de bàsquet.
El Camp Nou va acollir cinc partits més que la temporada anterior i
es va augmentar l’ingrés mig per partit en un 11% (64.440 euros més
per partit). En aquest sentit cal destacar l’esforç realitzat per tal de
penetrar en nous mercats, facilitar l’assistència de més seguidors a

l’estadi i apropar el barcelonisme a un major nombre d’aficionats.
Entre aquests, es troben els turistes (a través de touroperadors) i
col·lectius com universitaris, escolars, joves en general, associacions
de professionals, etc. 
Quant al taquillatge del bàsquet jugat al Palau, cal tenir en compte
que es van disputar cinc partits més que la temporada anterior i es
va augmentar l’ingrés mig per partit en un 189% (8.211 euros més
per partit). 
D’altra banda, els ingressos dels abonaments es van reduir en 33,2
mil euros. Aquest fet es deu principalment a l’estalvi que van gaudir
els abonats en el preu de la renovació del seu abonament al Camp
Nou, derivat del creixent ús del Seient Lliure entre els abonats durant
la temporada 2004-05.

abonaments i taquillatge

Les principals novetats respecte el Palau per
a la temporada 2006-07 és el llançament
dels nous abonaments per seccions, tot i
mantenir també l’abonament complet tradi-
cional. Es tracta d’oferir als socis que actual-
ment ja entren gratuïtament als partits del
Palau amb el carnet de soci, la reserva d’un
seient en concret per a la seva secció espor-
tiva preferida (bàsquet, hoquei patins, hand-
bol, futbol sala). Consisteix, per tant, en un
abonament específic a un esport i a un preu
molt més barat que l’abonament complet,
sempre mantenint el fet de gaudir de les
gratuïtats per als partits de les altres sec-
cions, però sense reserva de seient. 
Com fins ara, l’abonament complet per-
metrà tenir un seient concret reservat per a
tots els partits de totes les seccions espor-
tives que es juguen al Palau. Un abona-
ment, per tant, per poder gaudir al màxim
de tota la diversitat d’esports que es juguen
al Palau.

palau blaugrana
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L’ús creixent del servei Seient Lliure durant la temporada 2005-06
va ser molt favorable tant per als propis socis i aficionats blaugra-
na com per al club. Per una part, el Seient Lliure permet al soci que
no pugui assistir a un partit cedir el seu seient, posant-lo a la
venda per aquell partit i permet a un seguidor blaugrana assistir a
l’estadi per donar suport a l’equip. A més, el soci abonat obté un
benefici econòmic a l’alliberar el seu seient, percebent la meitat de
l’ingrés derivat de la venda de la seva localitat (descomptant les
despeses de gestió i l’IVA) en forma de descompte en el preu del
seu abonament de la propera temporada. El club, per la seva
banda, també se’n beneficia ja que compta amb més localitats dis-
ponibles, fet que facilita l’increment dels ingressos procedents de
la venda d’entrades.
A més, l’aprofitament dels seients alliberats va permetre augmentar
l’assistència en els partits a l’estadi. Durant la temporada 2005-06
es van comptabilitzar un total de 2.091.093 espectadors (en 29 par-
tits disputats) al Camp Nou, significant 280.771 espectadors més

que en la temporada 2004-05 i un augment del 15,5% respecte
aquesta. Pel que fa a la mitjana per partit, l’assistència va ser de
73.199 espectadors a la Lliga i 81.363 a la Champions. Totes dues
mitjanes van ser superiors a les registrades la temporada anterior.
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seient lliure

La temporada 2005/06 ha significat un increment d’un
52,5% de la facturació procedent de les localitats allibera-
des, més en concret en 2.606.905 euros. Es van vendre un
total de 150.513 entrades alliberades (26% del total de les
entrades) significant un ingrés de 7.567.529 euros. La
venda de les entrades alliberades ja suposa un 41% del
total dels ingressos de taquillatge de l’estadi. Aquests
increments van ser possibles gràcies al major ús del Seient
Lliure entre els socis abonats. Respecte la temporada
2004/05, l’alliberació mitjana va augmentar en un 16%, amb
1.092 més alliberacions per partit.

Vendes, ingressos i alliberacions alliberacions d’entrades

TOTAL VENDA ENTRADES ALLIBERADES

LLIGA

Entrades alliberades 

Venda entrades alliberades

8.688

6.383

ASSISTÈNCIA CAMP NOU TEMPORADA 2005/2006

Augment temporada 2004/2005 +280.771 (15%)

73.199

2.091.093

MITJANA PER PARTIT LLIGA

TTOOTTAALL EESSPPEECCTTAADDOORRSS CCAAMMPP NNOOUU

81.363

MITJANA PER PARTIT LLIGA DE CAMPIONS

Mitjana entrades alliberades per partit

150.513 

7.806 

LLIGA DE CAMPIONS

Entrades alliberades 

Venda entrades alliberades

5.444

3.109
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manteniment, obres i urbanisme

Un cop finalitzada la temporada, el club va iniciar el procés
de substitució dels seients del lateral del Camp Nou tal com
ja es va fer amb els seients de tribuna a l'estiu del 2004.
La primera fase preveu canviar 8.717 seients de la segona
graderia i, posteriorment i al llarg de la temporada, s'ani-
ran canviant les cadires de la primera i tercera graderia fins
a renovar-ne un total de 30.554. Abans de la instal·lació
dels nous seients es va procedir a netejar la superfície de
formigó, sanejar les zones en mal estat amb morters quí-
mics i, per últim, impermeabilitzar-les amb pintura de poliu-
retà alifàtic. A la segona graderia del lateral s'hi pot llegir
el lema 'Més que un club' en lletres grogues, tal com ja es
va fer a la zona de tribuna per formar el nom 'FCBarcelona'.
La resta de cadires són de color blau invertint el color ver-
mell actual.  

Canvi de cadires al lateral de l'estadi
A finals de maig van començar les obres de remodelació del vestidor per ade-
quar-se amb equipaments més moderns i còmodes per a l'ús de tota la plan-
tilla. El nou vestidor té una superfície total de 850 metres quadrats i està divi-
dit en quatre zones: el vestidor dels jugadors pròpiament dit, la zona d'aigües,
la zona mèdica i la zona dels tècnics. La zona del vestidor té una superfície
total de 330 metres quadrats, 175 dels quals corresponen a l'espai on es can-
vien els jugadors amb les seves corresponents guixetes, i la resta són la zona
de banys i dutxes i el magatzem de material esportiu. La zona d'aigües és un
nou espai de 132 metres quadrats i compta amb una piscina, dos jacuzzis, una
sauna, un bany de vapor, una banyera freda i una zona de relax. La zona mèdi-
ca, de 138 metres quadrats, és l'espai de treball dels metges, massatgistes i
fisioterapeutes. Aquesta zona té una sala per a massatges, una sala per a fisio-
teràpia, dos despatxos i un magatzem per al material mèdic. Per últim, la zona
de tècnics compta amb una superfície de 156 metres quadrats, tres despatxos,
una sala de reunions i un vestidor.

Nous vestidors per al primer equip de futbol

La tribuna de l’estadi compta des d’aquesta temporada amb 23
noves llotges ubicades a la part superior del Museu. Tenen una capa-
citat d’entre 7 i 14 localitats i estan equipades amb mobiliari, TV,
internet, nevera, ... Disposen d’una zona comuna i de dos ascensors
exclusius.

Construcció de 23 noves llotges al camp nou

Per evitar l’entrada d'aigua provocada per la degradació d’algunes
zones de l’estadi pels efectes de la carbonatació, es va procedir a repa-
rar el formigó de l’estructura de la primera graderia del gol sud.
Aprofitant aquesta acció es van substituir les cadires de la zona.

Impermeabilització de l'estructura del gol sud primera
graderia
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Al llarg de la temporada es va procedir a realitzar modificacions i
millores a despatxos i zones d'oficines del club per millorar les con-
dicions de treball dels empleats. També es van remodelar les oficines
de l’Agrupació Barça Veterans al Camp Nou per poder ubicar les ofi-
cines dels veterans internacionals.

Remodelació de despatxos  
Per adaptar-se a la nova normativa de la Lliga Europea de bàs-
quet, es va construir una sala antidòping a les instal·lacions del
Palau Blaugrana. Aquesta sala també serà utilitzada per la resta
de seccions del club.

Sala antidòping al palau blaugrana

A principis del mes de febrer es va procedir a substituir la gespa del
Camp Nou per una de nova. Es va rebaixar la superfície un total de
quatre centímetres i es va realitzar un tractament especial per millo-
rar el futur arrelament. A més, mitjançant el làser, es van fer les tas-
ques necessàries per aconseguir una bona planimetria. 
Coincidint amb l'aturada de la competició pel període nadalenc, es
va canviar la gespa del camp de la Masia. Es va aprofitar per millo-

rar el substrat del terreny. Es va fer una descompactació i una apor-
tació de matèria orgànica per millorar l'estructura del sol, i una apor-
tació d'adob i diatomees calcinades per a la millora de l'arrelament
radicular. Els tepes de gespa que es van col·locar són del mateix
tipus que els del Camp Nou. Durant el mes de maig, coincidint amb
l’aturada esportiva, es va canviar la gespa del Mini amb el mateix sis-
tema que al camp de la Masia.

Canvi de gespa al camp nou, al camp de la masia i al miniestadi
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ciutat esportiva

El passat 1 de juny es va inaugurar oficialment la
Ciutat Esportiva del FC Barcelona Joan Gamper.
Ubicada a Sant Joan Despí i amb una superfície
de 136.839 m2 la Ciutat Esportiva Joan Gamper
acull els entrenaments i competicions dels equips
del futbol base del club així com l’activitat de
bona part de l’esport formatiu de les seccions. 
Els terrenys que l’allotgen ofereixen proximitat al
Camp Nou (4'5 quilòmetres), còmoda accessibili-
tat i connexió directa amb les principals vies de
comunicació que uneixen Barcelona i Sant Joan
Despí. 
La instal·lació compta amb els següents equipa-
ments: cinc camps de gespa natural, quatre
camps de gespa artificial, un pavelló poliesportiu,
un edifici de tribuna del camp 1, un edifici de ser-
veis, un edifici de vestidors  i diferents espais
d’entrenament específic de porters i tecnificació.
A finals d’aquesta temporada la Ciutat Esportiva
Joan Gamper va començar la seva activitat,amb
l’inici dels entrenaments del futbol base. La Ciutat
Esportiva acull els entrenaments de 20 equips del
futbol base blaugrana, 12 masculins i 8 femenins,
que representen a un total de 368 esportistes. 
Els cinc equips de bàsquet base, amb un total de
60 esportistes, també van iniciar la seva activitat
a les noves instal·lacions i, properament, ho faran
les seccions de rugbi, voleibol, part de la secció
d’hoquei herba i l’equip de l’Agrupació Barça
Veterans.

La Ciutat Esportiva va tenir un cost final de 68 milions d’euros dels quals 25,6 correspo-
nen a la urbanització i 42,5 al cost total de la construcció. El club va vendre dues
parcel·les, la primera el 21 de juny del 2002 i la segona el 20 de febrer del 2003, per
un valor de 29,7 i 15,9 milions d’euros, respectivament, per poder assumir part del cost
total de l’operació. La resta d’inversió feta pel club ha estat de 22,5 milions d’euros.a

68,1

25,6

URBANITZACIÓ

42,5

COST TOTAL
CONTRUCCIÓ

29,7

15,9
VENDA  

PARCEL·LA 1
21/06/02

VENDA  
PARCEL·LA 2

22,5

RESTA
D’INVERSIÓ
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descripció de les instal·lacions

Superfície construïda: 3.346,05 m2

En aquest pavelló entrenaran els equips de bàsquet, handbol,
futbol sala i voleibol. El pavelló, a més, té tres pistes de bàs-
quet d’entrenament que també poden ser utilitzades per a les
categories inferiors d’handbol i futbol sala. Les grades tenen
una capacitat per a 472 espectadors.
A la planta baixa hi ha els següents equipaments: cinc vesti-
dors, cinc despatxos/vestidors per a entrenadors o àrbitres,
despatx per a metges i infermeria, i una sala de visionat.
La planta 1, d’ús públic, té accés des de l’exterior a través
d’una escala i de la passarel·la que comunica a aquest nivell
el pavelló, l’edifici d’administració i serveis i l’edifici tribuna.

Pavelló Poliesportiu 
Superfície construïda: 7.118,49 m2

Edifici semisoterrat que compta amb els següents equipaments: recepció,
sala de premsa, quatre despatxos, una sala de reunions, dos vestidors per
a àrbitres/entrenadors/equip visitant i un vestidor per al futbol professio-
nal amb gimnàs i zona d’aigües
Les plantes superiors, majoritàriament exteriors i unides per la passarel·la
a l’edifici d’administració i serveis i al pavelló, estan destinades a un ús
públic i als seus serveis. També faciliten l’accés a les grades del camp de
futbol principal. A la planta soterrani hi ha un aparcament de 64 places per
al personal intern del club i la Unitat de Control Organitzatiu.

Edifici de Tribuna 

Superfície construïda: 2.630,32 m2

Edifici semisoterrat que compta amb els següents equipaments:
vuit vestidors per al futbol base, quatre vestidors per entrenadors
o àrbitres, infermeria i zona d’ús públic.
En aquest edifici també s’han concentrat les instal·lacions
necessàries per al seu funcionament i un dipòsit d’aigua per al rec
dels diferents camps. 

Vestidors i serveis 

Camp 1: Futbol 11 (105 x 68 metres). Zona d’escalfament de 4.643 m2 tota de gespa
natural. Grades amb capacitat per a 1.400 persones aproximadament.
Camp 2: Futbol 11 (105 x 65 metres). Zona d’escalfament de 1.475 m2 tota de gespa
natural. Grades amb capacitat per a 400 persones aproximadament
Camp 3: Futbol 11 (105 x 65 metres). Zona d’escalfament de 610 m2 tota de gespa
natural. Aquest camp comparteix les grades amb el camp 2.
Camp 4: Futbol 11 (105 x 65 metres). Zona d’escalfament de 1.573 m2 tota de gespa
natural.
Camp 5: Futbol 11 (105 x 65 metres). Zona d’escalfament de 670 m2 tota de gespa arti-
ficial.
Camp 6: Futbol 7  (55 x 38 metres). Gespa artificial.
Camp 7: Futbol 11 (105 x 68  metres). Gespa natural. Grades amb capacitat per a 1.750
persones aproximadament.
Camp 8: Futbol 11 (105 x 65 metres). Zona d’escalfament de 1.830 m2 tota de gespa
artificial que al mateix temps es pot transformar en un camp de rugbi de 107 x 65
metres, més les zones d’anotació. Grades amb capacitat per a 950 persones aproxi-
madament.
Camp 9: Futbol 11 (105 x 65 metres). Zona d’escalfament de 2.235 m2 tota de gespa
artificial. Aquest camp comparteix les grades amb el camp 8. 
Zona de porters: Zona d’entrenament de porters en gespa natural de 2.205 m2.
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El Museu del FC Barcelona va tornar aquesta temporada a ser el
més visitat de Catalunya, i per setè any consecutiu supera àmplia-
ment el milió de visitants. D’aquesta manera es consolida com a
referent dels museus esportius, com una cita turística obligada per
a tots els visitants de la ciutat de Barcelona, i com a orgull dels
socis, aficionats i simpatitzants del club.

Uns dels principals atractius d’aquesta temporada van ser els tres
trofeus assolits pel primer equip de futbol: la Supercopa
d’Espanya, la segona Lliga consecutiva, títol que s’aconsegueix en
propietat, i la Champions League. Tots tres resten exposats a un
lloc destacat al Museu com a testimoni d’una de les millors tem-
porades futbolístiques de la història blaugrana.
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museu

novament el més visitat de Catalunya

Col·laboracions en exposicions

- Museu del FC Barcelona 1.133.733
- Museu Picasso 1.074.060
- Museu Dalí 837.851

NÚMERO DE VISITANTS A CATALUNYA

Pel que fa a l’àmbit de continguts, es van actualitzar els plafons
informatius del Museu referents a la història de l’entitat, a l’evolu-
ció del número de socis, als esportistes olímpics de les diferents
disciplines esportives i a les seccions. També es van millorar els
continguts audiovisuals, amb un resum de les millors i més espec-
taculars imatges del campionat de Lliga i de la Champions, inclo-
sos els moments de celebració els dos títols. 
L’èxit del Tour Camp Nou per les instal·lacions de l’estadi va que-
dar palès un cop més durant la temporada. Aquest model de visi-
ta és escollit cada vegada més pels visitants. El recorregut es
realitza pel vestidor visitant, el túnel de sortida al camp, la zona
de les banquetes al costat de la gespa, la sala de premsa, la llot-
ja presidencial i l’avantllotja i les cabines de premsa a la terce-
ra graderia. L’aclaparadora resposta dels visitants del Tour Camp
Nou va obligar a reconvertir aquest tipus de visita en la modali-
tat de circuit durant tot l’any, amb la possibilitat de realitzar visi-
tes en grups privats amb un guia que els hi acompanya durant
el recorregut. 
En aquest sentit, l’empresa Thompson, un dels touroperadors més
importants del sector del turisme, va concedir al Museu del FC
Barcelona el guardó del millor proveïdor turístic.

Continuant amb la línia de la difusió de la cultura social, artística i
esportiva del club, el Museu va col·laborar activament en exposicions
temporals amb diferents institucions i organismes:
-Centre Cultural de Vallvidrera. Exposició fotogràfica dels equips histò-
rics del club.
-Centre Comercial Les Glòries. Monogràfic sobre el FC Barcelona.
-CCCB. Exposició “El pols del temps, 125 anys de la Vanguardia”.
-Museu de Sant Cugat. Exposició “Aurora. Temps de república 1931-
1939”. 
-Maison de la Catalogne (París). Exposició dels originals dels quatre ani-
versaris del club: el cartell modernista commemoratiu del 25 aniversari,
de Josep Segrelles, l’oli sobre fusta de Rey Padilla, que va il·lustrar el
cartell de les noces d’or, el cartell de Joan Miró del 75 aniversari i l’oli
sobre tela que Antoni Tàpies va realitzar per al Centenari del club.
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La Pista de Gel del Barça va tancar les seves portes la temporada 2005-
06 amb un balanç de 7000 patinadors més respecte de la temporada
anterior. Aquest augment ve donat pel creixement considerable en les
visites de grups i d’escoles. Aquest públic, majoritàriament jove, d’en-
tre 4 i 16 anys, va canviar per unes hores les aules per gaudir de la
Pista de Gel. A més, durant l’any molts nens i nenes van celebrar el seu
aniversari a la nostra pista. A més d’aquesta vessant d’esbarjo, la Pista
de Gel va continuar amb èxit la seva altra funció, l’esportiva. L’ Escola
de Patinatge del FC Barcelona va acollir a més de 1.200 alumnes durant
la temporada i va impartir prop de 100 cursos al llarg de l’any. Els cur-
sos per a adults també es van incrementar respecte l’any anterior. Cal
recordar que l’Escola realitza classes per a totes les edats i nivells amb
la intenció d’apropar encara mes aquest esport a tots el públics.

L’Escola també va organitzar amb èxit diferents esdeveniments perquè
els alumnes puguin exhibir els seus coneixements al finalitzar el trimes-
tre. El tipus d’ensenyament impartit per la nostra Escola posa a l’abast
de tothom la possibilitat de gaudir d’aquestes activitats dissenyades
per cadascun dels nivells dels alumnes.
Com activitat destacada, l’Escola va desenvolupar un programa de cur-
sos per a dotze discapacitats psíquics. El club va cedir les instal·lacions
i el material necessari per fer aquestes classes, mentre que la Fundació
Johan Cruyff va subvencionar els cursos, que formaven part d’un pro-
jecte de la Federació Catalana d’Esports per a Disminuïts Psíquics
(ACELL). Durant dos trimestres, les monitores van compartir emocions
intenses amb aquest col·lectiu, que va poder gaudir de la nostra ins-
tal·lació.

El Museu acull una exposició que es proposa divulgar la figura de Gamper entre tots els bar-
celonistes, entenent que la seva personalitat és polièdrica (esportista en moltes disciplines,
promotor esportiu, fundador i directiu del Barça, empresari, ...) i que només s'entén en rela-
ció a la societat del seu temps i a la història del país. Per això el títol de l'exposició incor-
pora el lema "l'home, el club i el país", que mostra aquesta interacció. L'exposició compta
amb una gran quantitat de material inèdit com fotografies, elements gràfics, mapes, objec-
tes personals, peces esportives i diversos elements interactius per saber més sobre Gamper,
el Barça i l'esport català del primer terç del segle XX.

L’exposició s'ha dividit en cinc dimensions: 
- ‘De Nord enllà’, que mostra les vies d'arribada de l'esport a Catalunya, amb Gamper com
un personatge clau. 
- ‘Uns inicis difícils’, l'època dels pioners, amb el Barça apunt de desaparèixer i Gamper acce-
dint per primer cop a la presidència. 
- ‘Amb pas ferm. La consolidació’, amb l'espectacular recuperació de la dècada de 1910, amb
un Barça puixant.
- ‘Un esport per als espectadors’, amb la fita clau de la construcció del camp de Les Corts
(1922) i els mites futbolístics com Samitier; però també amb la Dictadura de Primo de Rivera
i la clausura temporal de l'entitat.  
- ‘El llegat de Gamper’, que és evidentment el propi Barça després de 1930 i fins a l'actua-
litat, però també la història d'un personatge incòmode que en algunes etapes no se l'ha rei-
vindicat suficientment. 
Aquesta exposició és un dels resultats del treball de la comissió creada pel club per com-
memorar el 75è aniversari de la mort de Joan Gamper.

Exposició Joan Gamper, 1877-1930: L’home, el club, el país

pista de gel
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El seguiment dels mitjans de comunicació de l’activitat esportiva i ins-
titucional del club durant la temporada 2005-06 va ser un dels més
importants de la història de l’entitat. La consecució de la Lliga de
Campions, de la Lliga espanyola i de la Supercopa d’Espanya van des-
pertar un interès creixent entre els mitjans informatius de tot el món.
Un any més, la informació relacionada amb el Barça es va traduir en
un gran nombre d’entrevistes, reportatges, peticions d’acreditacions i,
en definitiva, presència constant del nostre club en premsa escrita,
ràdio, televisió i Internet, tant a nivell estatal com internacional.
El departament de comunicació va gestionar més de 1.500 entrevistes
entre esportistes, tècnics, directius, executius i la resta de personal del
club. Prop de 700 periodistes de 70 mitjans de comunicació van cobrir
de manera constant la informació relacionada amb el nostre club. A
més, durant la temporada es va assolir el rècord de periodistes acre-
ditats en un partit, coincidint amb les semifinals de la Lliga de
Campions davant el Milan al Camp Nou. Un total de 895 professionals
de 217 mitjans diferents van acreditar-se per aquest partit, superant la
xifra de 730 acreditats per al partit de lliga davant el Reial Madrid d’a-
questa mateixa temporada.
Una vegada més, els mitjans propis del club, Barça TV, fcbarcelona.com

i la REVISTA BARÇA van ser el millor canal per transmetre la informació de
l’entitat a tots els socis i aficionats. A més, va néixer la publicació BARÇA

CAMP NOU, que es reparteix els dies de partit de Lliga i Copa a l’estadi,
i que va tenir una gran acceptació entre els socis en la seva primera
temporada de vida.

mitjans informatius
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La televisió oficial del FC Barcelona va consolidar una oferta que
continua buscant el seguiment de l’actualitat que envolta el primer
equip de futbol, així com de la resta de seccions i la dimensió ins-
titucional de l’entitat. En aquesta línia, la retransmissió en directe
de productes exclusius va marcar la prioritat de l’últim tram de la
temporada. Els entrenaments del primer equip al Camp Nou en la
jornada prèvia dels partits de la Lliga de Campions o l’última ses-
sió preparatòria abans de la final de París –des del mateix Estadi
de Saint Denis-, en són una bona mostra. També ho va ser la
retransmissió de la final de la Copa del Rei de juvenils (FC
Barcelona-Saragossa ) o l’aposta pel futbol base, amb l’emissió de
tres partits els caps de setmana.
A la graella de Barça TV també hi va destacar el programa

“L’habitació dels miralls”. Es tracta d’un espai on els jugadors i
tècnics del primer equip s’expliquen. Ho fan a través d’un recorre-
gut intimista, irònic o provocador d’objectes i imatges que perme-
ten dibuixar un perfil molt personal dels protagonistes.
Però com a fil conductor, com a nexe d’unió entre els diferents espais
que es programen, hi ha el futbol. De fet, el lema “el futbol no para
a Barça TV” apunta amb nitidesa a aquesta característica. L’emissió
de partits al programa “Temps de Joc” es fa en funció de tres grans
franges horàries: el migdia, a partir de les dues; mitja tarda, a partir
de dos quarts de cinc, i en la franja de nit, a partir de les deu.
La temporada 05/06 va servir a la televisió del Barça per aprofun-
dir en el convenciment que l’actualitat i els directes han de ser
part essencial de la graella i l’oferta.   

Barça TV, creixent cap a un model d’actualitat 
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El lloc web oficial del club, www.fcbarcelona.com, va
tancar la temporada 2005/06 amb la xifra més ele-
vada de visites de tota la història. Al mes de maig
de 2006, coincidint amb el moment esportiu més
decisiu de la temporada, es va assolir la punta més
alta de visites, amb un total de 39.263.753 pàgines
vistes i de 2.858.280 d'usuaris únics. Aquestes
xifres, comparades amb les del mateix mes de l'any
anterior, suposen un creixement del 68% en les pàgi-
nes vistes i un 105% pel que fa als usuaris únics.
La consecució dels títols de Lliga, Champions
League i Supercopa d'Espanya va ser molt impor-
tant per contextualitzar aquestes dades. Per exem-
ple, el dia següent de guanyar la Lliga al camp del
Celta, el 4 de maig, es van comptabilitzar prop de 300.000 usuaris,
i el 18 de maig, el dia després de la final de la Lliga de Campions,
se’n van comptabilitzar prop de 600.000. El microsite especial que
va fer-se amb motiu de la final de París va ser l’espai més visitat del
lloc web amb diferència en els dies abans i després de la final.
Cal destacar que www.fcbarcelona.com també va incrementar les

seves visites gràcies al seu esforç de cobertura
informativa de l'actualitat de l'entitat i a la seva
vocació de servei. Milers de socis i aficionats van
utilitzar el lloc web com un canal de servei per fer
gestions diverses com sol·licitar les entrades per a
la final de París i dels partits previs, donar-se d’al-
ta de soci, comprar entrades de partits o comprar
productes de marxandatge a través de la botiga
on-line. 
La versió castellana del site continua sent la més
visitada pels internautes amb el 41% de les visites,
seguida de l’anglesa amb un 38% i de la catalana
amb un 18%. Les versions en japonès i xinès, que
van començar el mes de juliol del 2004, compten

amb un 2% i un 1% de les visites, respectivament.
La punta de visites del maig de 2006 va coincidir en un mes en què
el lloc web oficial del club es va començar a poder consultar a través
del domini www.fcbarcelona.cat. El FC Barcelona va ser una de les pri-
meres entitats a demanar el registre del domini .cat, just després que
la Fundació PuntCAT obrís el període per tramitar aquesta possibilitat.

www.fcbarcelona.com, el club a la xarxa

BARÇA CAMP NOU, el diari oficial del partit

Des de finals d'octubre del 2005, els aficionats del FC Barcelona que
acudeixen a l'estadi reben una nova publicació BARÇA CAMP NOU. 
Es tracta del diari oficial del club, que es reparteix gratuïtament coin-
cidint amb els partits de Lliga i Copa del Rei que es juguen a casa.
Aquesta nova publicació oficial, que s'afegeix a la REVISTA BARÇA, 
editada també pel FC Barcelona, va néixer amb l'objectiu d'omplir el
buit que existia a l'estadi els dies de partit i de fer-ho des de la cre-
dibilitat. Amb aquesta voluntat es va posar en marxa una publicació
de la qual es van editar, en aquesta primera temporada, un total de
17 números, amb una tirada que oscil·la des dels 30.000 als 70.000
exemplars, en funció del partit. Amb motiu de la final de la Lliga de
Campions, també es va fer un edició especial del BARÇA CAMP NOU, que
es va repartir entre els més de 21.000 aficionats que van desplaçar-
se fins a París.
La informació prèvia del partit, amb les últimes noticies relacionades
i un ampli informe tècnic del rival, ocupa gran part del contingut
habitual de BARÇA CAMP NOU on també es poden consultar totes les
estadístiques i classificacions. Les seccions del club també tenen
cabuda en el diari del Barça, que en cada número dedica les dues
pàgines centrals a una anàlisi en profunditat d'un tema monogràfic
o a un pòster. 
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En la línia engegada la temporada anterior, la REVISTA BARÇA va conti-
nuar potenciant la informació de reflexió i anàlisi al voltant de la nos-
tra entitat. Cada número va permetre aprofundir en la realitat blaugra-
na a través de  diversos monogràfics. El 40è aniversari del Trofeu Joan
Gamper, el paper de les penyes barcelonistes, l'animació al Camp Nou,
el Barça com a element d'integració de les noves onades migratòries,
els episodis històrics menys coneguts i els èxits esportius del 2006 van
ser, cronològicament, les temàtiques que van protagonitzar cadascun
dels sis números editats durant la temporada. En cada cas, aquesta
tasca es va fer amb la col·laboració i l'opinió de personalitats recone-
gudes, que van completar cada exemplar amb aportacions de criteri 
i amb una visió més allunyada del dia a dia de l’entitat.
Tots aquests temes monogràfics van comptar amb el complement de
seccions ja habituals com La taquilla, Quina nit!, En record de..., L'ex,
El club per dins o L'enigma, que amplien el coneixement de persones
vinculades a l'entitat i de capítols històrics del FC Barcelona.

REVISTA BARÇA, la reflexió més blaugrana

El Centre  de Documentació i Estudis del FC Barcelona va iniciar una
nova etapa enguany amb la potenciació de la tasca de catalogació
del material històric existent mitjançant la seva digitalització així com
la recerca de nou material. A més, el Centre, que té com a assessor
l’historiador Carles Santacana, també organitzarà en un futur pròxim
activitats que donin a conèixer el fons documental del club i serà
inserit en la xarxa arxivística i documental de Catalunya a través de
convenis i acords amb institucions i organismes. La primera plasma-
ció pràctica d’aquesta nova etapa va ser l’adquisició del fons fotogrà-
fic de l’Horaci Seguí, una col·lecció de més d’un milió i mig de foto-
grafies relacionades amb el barcelonisme i que està compresa entre
els anys 1960 i 2003. A banda d’aquesta novetat, el Centre de
Documentació va continuar conservant la memòria del barcelonisme.
La seva hemeroteca, biblioteca i arxiu conformen un esplèndid patri-
moni històric, destacant com a peça més antiga un document admi-
nistratiu del FC Barcelona de l’any 1902. 
Els mitjans propis del club (Barça TV, la REVISTA BARÇA i el lloc web
fcbarcelona.cat) juntament amb el Museu, l’Agrupació de Veterans i
altres departaments del club tenen el Centre de Documentació com a
element bàsic d’ajuda. Així mateix, durant aquesta temporada el
Centre va donar suport a l’exposició Joan Gamper 1877-1930: L’home,
el club, el país.

nou impuls al centre documentació i estudis del fc barcelona
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fundació

President Joan Laporta
Vicepresident 1r Alfons Godall 
Vicepresident 2n Albert Vicens 
Vicepresident 3r Fèlix Millet 
Vocal Joan Boix 
Vocal Albert Perrín  
Vocal Antoni Rovira  
Vocal Josep Lluís Vilaseca 
Vocal Clàudia Vives 
Vocal Ramon Alfonseda
Vocal Josep M. Àlvarez 
Vocal Josep  Amat 
Vocal Ferran Ariño  
Vocal Carles Barnils 

Vocal Jacint Borràs  
Vocal Arcadi Calzada 
Vocal Raimon Carrasco 
Vocal Josep Carreras
Vocal Joan Gaspart
Vocal Ricard Huguet  
Vocal Jaume Llauradó 
Vocal Agustí Montal  
Vocal Miquel Roca 
Vocal Joan Rosell 
Vocal Antoni Tàpies
Vocal Juan A. San

Epifanio
Secretari Raimon Bergós

PATRONAT

La Fundació FC Barcelona ha continuat potenciant la vessant més humana i solidà-
ria del club. En aquest sentit s’ha continuat treballant en programes propis que ja
comencen a ser referència en les tres línies d’actuació en les que la Fundació tre-
balla: la social-solidària, la cultural i la formativa. Alhora, s’han consolidat col·labo-
racions amb diferents entitats i institucions per sumar esforços que permetin con-
tinuar posant en marxa nous projectes.

Akasvayu, empresa amb un ampli reconeixement i expe-
riència en el sector de la promoció immobiliària, es va con-
vertir en el nou mecenes de la Fundació FC Barcelona.
Aquest acord, vigent fins al 30 de juny del 2008, permetrà
que la Fundació assenti les bases per al desenvolupament
del seu nou model i concepte de treball. Des del 2004
aquesta estratègia se centra en els objectius benèfics de
tipus cultural i social i en la promoció de la dimensió espor-
tiva, cultural i social del club.

Akasvayu, nou mecenes de la Fundació

Amb l’objectiu de potenciar encara més la tasca social del club, la Junta
directiva va acordar l’adhesió als Objectius del Mil·leni, la major iniciativa
de sensibilització contra la pobresa convinguda per totes les nacions del
món i totes les institucions de desenvolupament més importants a nivell
mundial. El FC Barcelona es converteix així en la primera entitat de caràc-
ter esportiu en establir una aliança d’aquest tipus.
D’aquesta manera, la Fundació gràcies a l’aportació del 0’7% dels ingres-
sos ordinaris del club que rebrà a partir de la temporada 2006-2007 i a la
col·laboració de l’empresa Akasvayu, podrà impulsar la posada en marxa de
centres de formació que no només cobriran la formació esportiva dels
infants sinó també les seves necessitats assistencials i acadèmiques.

Adhesió als Objectius del Mil·leni
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La Fundació del FC Barcelona va donar a suport a la
iniciativa solidària Teaming, que basa les seves
accions en microajudes econòmiques per a causes
benèfiques. La iniciativa solidària consisteix en la
donació d’un euro de la nòmina de cada membre
d’una empresa per destinar a una causa comú elegi-
da d’entre els treballadors. 

Impuls del projecte Teaming
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La Fundació FC Barcelona i la Fundació “la Caixa” van signar aquesta temporada
un conveni que fomenta les accions de voluntariat en favor de col·lectius desfa-
vorits, entre els que s’inclouen persones amb diferents tipus de discapacitat,
grups marginals i també persones grans amb dependència. Acompanyar els grups
en la visita a les instal·lacions esportives del club, visitar l’aprenentatge de les
joves promeses de la Masia o assistir als partits de les diferents seccions del
Barça són algunes de les activitats que realitzaran els voluntaris de “la Caixa”.

El FC Barcelona i “la Caixa”, amb els voluntaris

Tot Colors

actes d’àmbit social i solidari

La segona edició del Torneig de Futbol Sala intercultural i interte-
rritorial Tot Colors 2005, organitzat per la Fundació FC Barcelona,
va comptar enguany amb la participació de 68 equips i 816 juga-
dors. Aquest torneig pretén fomentar els valors solidaris i cívics

que implica la pròpia pràctica esportiva. La fase final es va dispu-
tar al Palau Blaugrana i va tenir com a guanyadors la selecció
d’Andorra, a la categoria d’adults, i la selecció de Barcelona, a la
de júniors.
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Fruit del conveni de col·laboració entre la Fundació FC Barcelona i
UNICEF, Samuel Eto'o va ser el protagonista de la nova campanya
de captació de socis Fes-te soci del club que més victòries necessita,
fes-te soci d'UNICEF. Eto'o ha protagonitzat tres anuncis relacionats
amb tres prioritats de la tasca d'UNICEF: l'educació de les nenes, la
vacunació i la lluita contra el virus de la SIDA. L'objectiu de la cam-

panya va ser augmentar el nombre de 20.000 socis que UNICEF té
a Catalunya per lluitar a favor dels drets dels nens i nenes de tot el
món. En la presentació d’aquesta campanya, el davanter camerunès
del Barça va rebre de mans del president d'UNICEF-Comitè
Catalunya, Víctor Soler-Sala, la placa que l'acredita com a ambaixa-
dor de l'entitat. 

Eto’o, ambaixador d’UNICEF

El FC Barcelona i el departament de Governació de la Generalitat de
Catalunya van signar un conveni de col·laboració entre la Fundació FC
Barcelonai l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvo-lupament (ACCD).
Amb aquest acord, la Fundació del FC Barcelona impulsarà juntament amb
l’ACCD la creació de centres de formació i de l’esport en països pobres amb
la intenció de fomentar els valors de la solidaritat, el respecte i la inclusió
social.

Un any més, la Fundació va donar suport a la celebra-
ció de la vuitena edició de la Marxa Special Olympics.
L’acte central va tenir lloc al Palau Blaugrana, on es
van lliurar els guardons als esportistes més destacats.
Enguany, el punt culminant de la festa va ser l’actua-
ció del grup Dagoll Dagom amb la interpretació de la
Cançó del Pirata de l’obra Mar i Cel.

Marxa Special Olympics 

actes d’àmbit social i solidari

La Fundació impulsarà centres de formació arreu del món
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La Fundació FC Barcelona i l’Agrupació Barça Veterans van signar un
conveni de col·laboració mitjançant el qual la Fundació garanteix
suport organitzatiu i econòmic a l’Agrupació dels exjugadors blaugra-
na, amb la col·laboració d’Akasvayu, mecenes de la Fundació. La
Fundació aportarà aquesta temporada 100.000 euros, i 150.000 euros
la pròxima, per cobrir les necessitats assistencials dels exjugadors del
club. A més, l’acord també estableix entre els seus objectius la
col·laboració entre ambdues entitats per tal de donar a conèixer la
tasca de l’Agrupació Barça Veterans a nivell nacional i internacional.

Conveni entre la Fundació i l’Agrupació Barça Veterans
Dues generacions dels equips del FC Barcelona i de l'AC Milan
van retre un emotiu homenatge a l’exjugador Demetrio Albertini
a San Siro. El 'Dream Team' i l'AC Milan dels anys 90 es van
enfrontar a la primera part, que va acabar amb victòria local per
3 a 1. A la segona part, el conjunt de Rijkaard va superar l’equip
d’Ancelotti mitjançant un gol de penal d’Eto’o. Amb aquest resul-
tat de 3 a 2 va acabar el partit, la recaptació del qual va anar
destinada completament a fins benèfics, a través de la Fundació
del FC Barcelona, la Fondazione Milan i l’Opera San Francesco.

Homenatge a Demetrio Albertini

Coincidint amb el partit de lliga davant el Sevilla, es va celebrar
una altre edició de la campanya Un somni per un regal. La cam-
panya va ser tot un èxit. Els aficionats van respondre a la crida
que s’havia fet i es van arribar a recollir més de deu mil jogui-
nes entre tots els socis i aficionats que es van acostar a l’esta-
di. Les joguines recollides es van repartir a la Creu Roja i a dife-
rents hospitals d’arreu de Catalunya.

Un somni per un regal
Coincidint amb el partit de Lliga davant el Celta va tenir lloc una
nova edició de la jornada El Barça, per la Integració. Un any més, el
FC Barcelona, mitjançant la seva Fundació, va tornar a mostrar la
seva cara més solidària amb l’organització d’aquesta activitat a tra-
vés de la qual diferents entitats solidàries van difondre i van pro-
moure les seves activitats a través d’estands situats a l’esplanada
de tribuna. 

El Barça, per la Integració
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Coincidint amb la celebració
del partit de Lliga contra
l’Espanyol, es van repartir a
l’estadi un recull d’11 textos
inèdits entorn del futbol,
obra d’11 escriptors cata-
lans. Aquesta segona edició
de l’activitat va comptar
amb la participació dels
autors Ada Castells, Ramon
Solsona, Ignasi Riera, Toni
Sala, Gemma Lienas, Antoni
Dalmases, Pere Guixà, Jordi
Puntí, Lolita Bosch, Julià de
Jòdar i Jordi de Manuel.

Lletres al Camp!

La quarta edició del Premi “Contes del Barça” va ser tot un èxit de
participació. Gairebé tres-centes històries es van presentar al jurat
d'aquest premi que organitzen conjuntament la Fundació del 
FC Barcelona, el diari Mundo Deportivo i l’emissora RAC 1. El guan-
yador d’enguany va ser Xavier Bardiolet amb el conte "Mister Lick",
un relat ambientat en una hipotètica final de Lliga de Campions entre
el Chelsea i el FC Barcelona que quan el resultat reflexa un inquie-
tant empat a dos en el marcador, veu com el col·legiat xiula un penal.

L’editorial Cruïlla, amb la col·laboració de la Fundació FC Barcelona, va
presentar aquesta temporada dues noves col·leccions de llibres infantils
relacionades amb el barcelonisme: Contes Blaugrana, de Josep Maria
Fonalleras, i Clam Barça, d’Antoni Dalmases. Contes Blaugrana és una
col·lecció de quatre contes i Clam Barça és una sèrie de novel·les prota-
gonitzades per una colla de nens. Aquesta iniciativa va ser una aportació
a l’Any del Llibre i la Lectura 2005 i les obres estan destinades a fomentar
la lectura entre els aficionats més joves del FC Barcelona. 

Contes Blaugrana i Clam Barça

Actes d’àmbit cultural

Contes del Barça
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actes d’àmbit formatiu

Amb motiu de l’arribada de la flama del Correllengua a la ciutat de
Barcelona i, coincidint amb el partit de Lliga amb l’Osasuna, la
Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana (CALA) va dur a
terme diverses activitats. Actuacions de grups de castellers, grallers i
cantants a l’exterior de l’estadi i l’entrada de la torxa a la gespa del
Camp Nou abans de l’inici del partit van ser els actes més destacats. La
flama del Correllengua 2005 va recórrer més de 300 poblacions d’arreu
dels Països Catalans i es va cloure a Perpinyà el mes de novembre.

Correllengua

Aquesta temporada es va celebrar la segona edició del Premi
Internacional de Periodisme Manuel Vàzquez Montalbán convocat
per la Fundació FC Barcelona, conjuntament amb el Col·legi de
Periodistes de Catalunya, el diari AVUI, El País, El Periódico, el Grup
Planeta i el grup editorial Random House Mondadori. En la catego-
ria de periodisme esportiu es atorgar el premi a Joaquim Maria
Puyal. En la categoria de periodisme cultural i polític el guardonat
va ser Josep Pernau.

Premi Manuel Vàzquez Montalbán

La Fundació del FC Barcelona, juntament amb
els departaments d’Educació i Benestar i
Família de la Generalitat de Catalunya i el The
British Council van signar un conveni de
col·laboració per desenvolupar iniciatives
destinades a millorar la motivació i la forma-
ció d’alumnes que presenten més dificultats
d’aprenentatge en l’escolarització. A partir
d’aquest marc de col·laboració també es tre-
balla per potenciar l’ús del català entre
aquests joves. 

Conveni amb el The British Council
La conselleria de Salut i el FC Barcelona van
signar aquesta temporada un conveni de
col·laboració per promoure els hàbits salu-
dables. L’acord contempla la incentivació i
l’organització d’activitats conjuntes per a la
promoció i el foment d’aquests bons hàbits
per a la salut, adreçades als ciutadans, en
consonància amb els objectius que es defi-
neixen en el Pla de Salut de Catalunya. Van
signar el conveni el president Joan Laporta i
la consellera de Salut Marina Geli.

Conveni amb el Departament de Salut 

L’Agrupació Barça Veterans i la Fundació FC
Barcelona van impulsar el projecte
“Enganxa’t a l’Esport”, una nova iniciativa
per prevenir el consum de drogues i pro-
moure la pràctica de l’esport. En aquest pro-
jecte, que té el suport del Departament de
Salut de la Generalitat i la Secretaria
General de l’Esport, l’exjugador Julio Alberto
participa en diverses xerrades adreçades a
escoles, instituts i escoles de futbol.

El Barça, amb la prevenció del
consum de drogues
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Durant la temporada 2005-06 la Masia va acollir a les seves ins-
tal·lacions 50 nois de les seccions de futbol base, bàsquet i
hoquei patins. La instal·lació barcelonista va tornar a complir amb
la seva tasca de formació personal i iniciació esportiva. Aquests
nois, que tenen entre 12 i 18 anys, van rebre l’ajuda de tots els
professionals que col·laboren amb els residents, amb l’objectiu
que puguin assolir el màxim nivell tant a nivell esportiu com per-
sonal. Aquest darrer aspecte és prioritari en la formació dels joves
jugadors. 
Per ressaltar la importància del paper dels pares en el procés d’i-
niciació esportiva dels nois de categoria cadet i infantil, es va orga-
nitzar per primer cop una jornada de xerrades amb els pares. El
directiu responsable del futbol base Albert Perrín, i el director tèc-
nic del futbol base José Ramón Alexanco van explicar als pares el
funcionament de la Masia, en què consisteix el procés d’iniciació
esportiva i la importància del suport dels pares en aquest procés

encara que sigui a distància. Albert Benaiges, encarregat dels
equips cadet, infantil, benjamí i aleví; i la psicòloga Imma Puig
també van col·laborar en aquesta jornada. 
La Masia també col·labora en el projecte Temps Afegit, endegat
aquest any per la Fundació, el FC Barcelona i el Departament de
Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya. Aquest projecte
va permetre que gairebé 200 alumnes amb dificultats d’aprenentat-
ge s’apropin al club un dia a la setmana per a realitzar diverses
activitats. Aquests nens, a més de visitar les instal·lacions del club,
van fer tasques de recerca per Internet a l’aula d’aprenentatge de
la Masia i van realitzar xerrades amb exjugadors del club. 
La Masia també va fer un seguiment especial dels partits de la lliga
de campions de futbol. Els joves residents de la Masia van gaudir
dels partits jugats per l’equip de Rijkaard amb la intenció de
fomentar l’esperit esportiu i de germanor entre els futurs cracs
blaugranes. 

Bressol de futurs valors

la masia
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Infantil B Bacary Mendes

Infantil A Ivan Balliu

José Peña

Manuel Reina

Cristian Ibáñez

Cadet B Oriol Romero

Jose C. Terron

Ángel Arias

Dani Pacheco

Cadet A Jose L.Gómez

David Álvarez

Angi Martínez

Sergi López

Fernando Arriero

Toni Rodríguez

David González

José Julio Jurado

Juvenil B Einard Torrent

Mario Núñez

Raúl Baena

Andreu Ramos

Ibai Martínez

Manuel Secades

Jorge Yepes

Cristian Vergara

Alberto Botia

Denis Coch

Juvenil A Abraham Rodríguez

José Rueda

Pau Torres

Jefren Suárez

Dani Toribio

Marc Crosas

Robert Franch

Carles Coto

Xavi Marqués

Alvaro López

Bàsquet

Hoquei Patins

Infantil B Justo Pelayo

Infantil A Ángel Aparicio

Michel Acosta

Cadet B Jorge Cano

Alberto Fernández

Diego Pérez

Cadet A Edu Martínez

Alejandro Hernández

Konstantine Tomarazde

Júnior Xavier Rabaseda

Oscar Raya

Josean Cavada

Júnior Gerard Vergés

Futbol

Catalunya 13 2 1

Andalusia 11 1

Astúries 2

País Valencià 1 2

Cantàbria 1

Extremadura 1

Múrcia 1 1

Galícia 1

Castella-Lleó 1

Castella la Manxa 1

La Rioja 1

Madrid 1

País Basc 1 1

Canàries 1

Aragó 1

Senegal 1

Malabo 1

Georgia 1

Rep. Dominicana 1

TOTAL 37 12 1

Futbol Bàsquet Hoquei Patins
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28,5

169,2

123,4

+38,7

134

El FCBarcelona continua el creixement dels seus ingressos que han passat de 207,9 milions d’euros a la temporada 2004/05 a un volum
d’ingressos de 259,1 milions d’euros en aquesta temporada presentant un creixement de 51,2 milions (24,5% respecte a la temporada
anterior i en línia amb el creixement dels últims dos anys: 37% en la temporada 2003/04 i 23% en la temporada 2004/05). Els ingressos
d’explotació han crescut 135,7 milions d’euros en els tres anys de mandat de la Junta directiva.

El control sobre les despeses d’explotació ha permès que aquestes experimentessin només els increments naturals associats al creixement de
les operacions del club, a la consecució dels títols de Lliga i Champions League i a les despeses de posada en funcionament i manteniment
de la Ciutat Esportiva Joan Gamper.  Tot i haver guanyat els dos grans títols de futbol, el benefici d’explotació arriba a 16,8 milions d’euros.

Altres

Màrketing

Medis

Estadi

Socis

12,7

50,5

67,2

34,3

4,5

37,3

42,6

25,3

7,3

03/0402/03

02/03 03/04 04/05 05/06

04/05 05/06

207,9

81,1

61,7

13,4

47,6

4,1(0,4) 4,4

19,9

13,1

13,1

0,7

13,3

13,9

11,2

0,7

1,8

13,2

(24,1)

1,8

(11,8)

0,2

0,7

10,4
48,5

4,5

(7,7)

7,0

0,5

(0,1)

7,3

9,0

0,4

24,6

9,0

(2,8)

259,1

14,1

74,8

8,5

els resultats

€ Milions.

€ Milions.

+45,8

-33,2

+27,0

+52,8

+51,2

67,5

94,2

195,7

162,5

Altres amortitzacions

Despeses
d’explotació

Amortització
jugadors

Salaris no
esportius

Salaris
esportius

12,9

40,3

29,1

4,1

109,3

85,2

95,6

19,1

28,1

45,3

5,7

14,6

35,8

38,3

5,2

14,7

29,3

4,8

189,5

242,3

10,9

144,1

Memòria 2005/2006
àrea económica
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Aquests beneficis d’explotació permeten pagar els interessos del deute del FC Barcelona. També s’obté un benefici ordinari de 9,6 milions
d’euros.

El benefici abans d’impostos del club es de 4,9 milions d’euros i desprès d’impostos de 33 milions d’euros.

Els resultats obtinguts pel club permeten continuar amb el seu Pla de Negoci i generar fluxos de caixa necessaris per finançar tant les
inversions esportives, com les socials i el retorn del deute.

El balanç i el patrimoni del club s’enforteixen tot i la forta despesa per la obtenció dels títols de Lliga i Champions. Els fons propis del
club han millorat de -37,1 a -4,1 milions d’euros i el deute financer s’ha reduït en 23,7 milions d’euros. El deute net s’ha 
mantingut tot i que inclou operacions de compra de jugadors per les temporades 06/07 i posteriors (deute net ajustat de 173,6 milions
d’euros).

Balanç

ingressos d’explotació

despeses d’explotació

ebitda (Benefici abans d’impostos i amortitzacions)

resultat d’explotació

ingressos / despeses financeres

resultat ordinari

ingressos / despeses extraordinàries

resultat abans d’impostos

impostos

+33,0 

€ Milions.

RESULTAT NET

€ Milions.

Actiu
circulant

Passiu
cirulant

Exigible a curt i llarg
+ Bestretes
- Artiu Circulant
- Deutors a llarg

251,2
+59,2
-99,5
-5,3

Deute net

- Gudjhonsen (06/07)

- Televisió (08/13)

Deute net ajustat

205,6

-12,0

-20,0

173,6

Bestretes 
i ingressos 
a distribuir

Provisions

Exigible a llarg

Deutors a llarg líquids
Imm. financer 

i despeses 
a distribuir

Plantilla 
de Jugadors

Immobilitzat 
material

372,3

Actiu Passiu

99,5

175,6

59,2

66,0

75,6

4,1

5,4

51,8

92,0

123,6

372,3

259,1

242,3

+50,7

+16,8

-7,2

+ 9,6

-4,7

+4,9

+28,1

Memòria 2005/2006
àrea económica

Fons propis
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Un creixement dels ingressos per arribar als 300 milions d’euros. Les despeses no superaran els 280 milions, per generar un benefici  d’ex-
plotació de 20 milions d’euros i un benefici abans d’impostos de 20 milions. Invertir 10 milions d’euros en millores i manteniment de l’es-
tadi i la resta d'instal·lacions esportives i invertir 2 milions d’euros en sistemes d’informació. Els recursos generats permetran reduir el
deute financer en 32 milions d’euros.

les propostes per la temporada vinent

€ Milions.

300

280

+20

0

+20

€ Milions.

123,4

169,2

207,9

259,1

300,0

195,7

162,5

189,5

10,9

12,7

13,4

14,1

16,0

77,0

109,3

85,2

14,7

28,5

29,3

4,8

12,9

40,3

29,1

4,1

127,8

76,2

74,8

94,2

67,5

61,7

81,1

47,6

50,5

67,2

34,3

37,3

42,6

25,3

02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 Ppost
02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 Ppost

+45,8

+38,7

+51,2

+40,9

-33,2

+27,0

+52,8

+37,7

Socis

Salaris
esportius

Salaris no esportius

Amortitzacions
jugadors

Despeses d’explotació

Altres amortitzacions

Estadi

Medis

Màrqueting

Altres

€ Milions.

Pressupost Ingressos Pressupost Despeses

95,6

144,1

155,6

21,0

41,3

54,7

7,4

19,1

28,1

45,3

5,7

14,6

35,8

38,3

5,2

242,3

280,0

3,08,54,14,57,3

ingressos d’explotació

despeses d’explotació

resultat d’explotació

resultats financers i extraordinaris

resultat net abans de impostos
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El club consolida un model de gestió autofinançat i sostenible que permet lluitar pels màxims resultats esportius i que dóna beneficis.

evolució comparativa dels resultats d’explotació dels últims 7 anys

En les últimes temporades el club ha reduït el cost salarial dels esportistes. Del 88% de la temporada 2002/03 s’ha passat a una franja
entre el 46% i el 56%, que es situa en línea amb l’indicador òptim acceptat a la indústria. 

Per a la temporada 2005/06 aquest indicador va ser del 56% tot i haver guanyat dos títols. 

L’economia del club permet pagar una plantilla de futbol de primer nivell mundial.

evolució de la massa salarial esportiva

00/01

110

Ingressos d’explotació

Resultats d’explotació

300

Ingressos totals del club

Cost dels salaris futbol + seccions

Massa salarial esportiva (futbol + seccions) sobre els ingressos

250

100%

0%

75% Indicador
màxim de seguretat

55% Indicador òptim
de seguretat

200

150

100

50

0

139

-38 -45

123
169

7 18 17 20

208

259 300

-72

01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07
Ppost

88%

109,3
85,2 95,6

144,1 155,6

50%
46%

56% 53%

123,4

207,9

259,1

300,0

169,2

02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 (Est.)

€ Milions.

€ Milions.
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pressupost temporada 2006/07

Competicions

TOTAL FUTBOL 1er EQUIP FUTBOL BASE

Abonats i Socis

Retransmissions

Altres ingressos

INGRESSOS

Total ingressos d'explotació

TOTAL RESULTAT DE L'EXERCICI DESPRÉS IMPOSTOS

DESPESES

Aprovisionaments

Personal

Amortització d'Immobilitzat

Altres despeses

Total despeses d'explotació

RESULTAT DE L'EXPLOTACIÓ

Total resultat de l'exercici abans impostos

Ingressos i despeses financeres
i extraordinaris nets

Impost societats

109.912

123.858

47.889

18.342

96.800

31.212

117.114

3.865

0

2

0

0

300.001 248.991 2

4.466 700 432

163.290 116.554 5.743

48.706 39.314 263

63.537 31.041 4.360

280.000 187.610

61.38120.001 (10.797)

4 3.195 247

20.005 64.516 (10.549)

5.000

15.005

10.797

Memòria 2005/2006
àrea Económica

€ Milers

Notes:

Futbol base inclou Barça B i C, més les categories inferiors, més futbol femení.

Bàsquet inclou primer equip més base, més femení (UB Barça), i Guttmann. 

Handbol i Hoquei patins inclouen primer equip i base. 

Altres seccions són atletisme, bèisbol, ciclisme, futbol sala, hoquei gel, hoquei herba, patinatge, rugby i voleibol. 
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BÀSQUET HANDBOL HOQUEI PATINS
ALTRES SECCIONS

ESPORTIVES
EXPLOTACIÓ 

I NO ESPORTIUS 

286

2.258

729

1750

444

9

141

0 30

0

3

193 565

3

0

187

9.653

15.929

4.853

13.974

5.023 595 226 755 44.409

478

3.455

233

14.546

177

1.2956.547

1.582

2.836

925

946

483

0

1.566

131

16

18.886

7.353

18.590

1.546

23.154 5.160 2.179 4.723 46.375

(18.130) (4.565) (1.953) (3.968) (1.967)

310 100 0 0 (3.848)

(5.815)(17.820) (4.465) (1.953) (3.968)

Memòria 2005/2006
àrea Económica

134-183 Memoria 06 Cat.qxp  14/9/06  18:19  Página 139



140

Memòria 2005/2006
àrea económica

134-183 Memoria 06 Cat.qxp  14/9/06  18:19  Página 140



141

Memòria 2005/2006
àrea econòmica 

134-183 Memoria 06 Cat.qxp  14/9/06  18:19  Página 141



30/06/06
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balanços de situació al 30 de juny de 2006 i 2005

(€ Milers).

IMMOBILITZAT

Immobilitzacions immaterials 
esportives (nota 5)

Altres immobilitzacions 
immaterials (nota 6)

Immobilitzat material (nota 7)

Immobilitzat financer (nota 8)

Total immobilitzat

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

FONS PROPIS (nota 11)

Fons social

Reserves de revalorització

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 

PROVISIONS PER A RISCOS 
I DESPESES (nota 13)

CREDITORS A LLARG TERMINI:

Deutes amb entitats 
de crèdit (nota 15)

Altres creditors (nota 14)

Total creditors a llarg termini

CREDITORS A CURT TERMINI

Deutes amb entitats 
de crèdit (nota 15)

Altres creditors (nota 16)

Altres deutes no comercials
(nota 17)

Ajustos per periodificació

Total creditors a curt termini

TOTAL PASSIU

ACTIU PASSIU

91.992

2.283

123.574

37.223

255.072

17.743

164

79.559

10.000

9.355

376

99.454

372.269

30/06/06

(48.903)

11.809

32.981

(4.113)

6.544

44.696

7.967

59.207

65.987

36.909

38.685

75.594

31.929

29.701

113.720

244

175.594

372.269 

30/06/05

(85.618)

11.809

36.715

(37.094)

7.298

30.123

7.334

44.756

77.697

64.124

56.974

121.098

28.643

18.221

123.206

691

170.761

377.218

99.652

3.261

123.112

17.228

243.253

12.148

164

103.560

5.700

12.296

97

121.817

377.218

Les notes 1 a 27 descrites en la Memòria formen part integrant del balanç de situació al 30 de juny de 2006.

Memòria 2005/2006
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comptes de pèrdues i guanys corresponents als exercicis 
anuals acabats el 30 de juny de 2006 i 2005

(€ Milers).

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’activ-
itat i pèrdues de crèdits incobrables

Altres despeses d’explotació
(nota 20 d)

Total despeses d’explotació

Beneficis d’explotació

Despeses financeres

Diferències negatives de canvi

Total despeses financeres

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 

INGRESSOS:

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

Total ingressos

Ingressos financers

Diferències positives de canvi

Total ingressos financers

Resultats financers negatius

Beneficis i ingressos 
extraordinaris (nota 20 e)

Resultats extraordinaris negatius

Impost sobre societats

DEURE HAVERExercici
2005/06

Exercici
2004/05

2.714

1.517

151.984

28.128

1.101

4.591

(670)

52.940

242.305

16.785

7.516
629

8.145

9.598

12.592

– 

4.849

28.132

32.981

Exercici
2005/06

235.871

23.219

259.090

391

567

958

7.187

7.843

4.749

-

Exercici
2004/05

194.421

13.451

207.872

825

72

897

7.081

38.537

–

1.499

1.623

1.191

102.335

35.746

1.075

4.173

(174)

43.524

189.493

18.379

7.534
444

7.978

11.298

14.619

23.918

35.216

–

36.715

Les notes 1 a 27 descrites en la Memòria formen part integrant del compte de pèrdues i guanys al 30 de juny de 2006.

Memòria 2005/2006
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Futbol Club Barcelona

Memòria de l’exercici acabat 
el 30 de juny del 2006 

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'o-
brar, constituïda el 29 de novembre de 1899.
Els objectius del club són, entre d'altres, fomentar el futbol principalment i l'esport en general, concórrer a les competicions i promoure mani-
festacions físico-esportives dirigides als seus socis i, si s'escau, al públic en general.

2. Bases de Presentació dels Comptes Anuals

a) Principis Generals

Els comptes anuals adjunts, que han estat formulats per la Junta directiva del club, han estat obtinguts dels registres comptables del club i
es presenten d'acord amb el Pla General de Comptabilitat adaptat a les Societats Anònimes Esportives, de manera que mostrin la imatge fidel
del patrimoni, de la situació financera i dels resultats del club.
Els comptes anuals corresponents a l'exercici 2005/06 seran sotmesos a l'aprovació de l'Assemblea General i s'estima que seran aprovats
sense cap modificació. Els comptes anuals de l'exercici 2004/05 foren aprovats el 20 d'agost de 2005.

b) Entitat en funcionament

El balanç de situació a 30 de juny de 2006 adjunt mostra un fons de maniobra i uns fons propis negatius per import de 76.140 i 4.113 milers
d'euros, respectivament.
Tal com s'indica en la Nota 15, en exercicis anteriors el club va signar un contracte sindicat de finançament per tal de reestructurar el seu
deute. Addicionalment a data 30 de juny de 2006 resta pendent de disposar un import de 15.000 milers d'euros corresponent a una pòlissa
de crèdit signada amb una entitat financera.
L'actual Junta directiva va presentar davant les entitats financeres amb les que va signar el contracte sindicat de finançament un pla de nego-
ci destinat a la consecució del reequilibri patrimonial i financer en 4 anys. A 30 de juny de 2006 el fons de maniobra, els fons propis 
i el resultat d'explotació de l'exercici que es mostren en els estats financers adjunts compleixen raonablement amb els termes previstos en
l'esmentat pla de negoci.
Tal i com es va plantejar des d'un inici l'actual Junta directiva, durant aquest exercici s'han assolit els objectius d'incrementar els ingressos
recurrents i d'optimitzar la despesa corrent pels imports previstos en el pla de negoci. Durant el present exercici el club ha formalitzat dos
contractes referents a la cessió dels seus drets de retransmissions televisives que han suposat un increment significatiu dels ingressos per les
properes temporades.
Considerants els punts descrits anteriorment, així com la tendència de resultats d'explotació positius aconseguits en els darrers exercicis, el
Club ha decidit procedir a l'activació dels crèdits fiscals generats en anys anteriors, juntament amb les deduccions pendents d'aplicar, per un
import de 28.161 milers d'euros. D'acord amb les projeccions preparades per la Junta directiva aquests crèdits fiscals es recuperaran en els
plaços legals aplicables.

Amb data 25 de juliol de 2006 la Junta directiva ha aprovat el pressupost per l'exercici finalitzat el 30 de juny de 2007 que preveu obtindre
un benefici d'explotació de 20,0 milions d'euros, així mateix el pressupost preveu obtenir uns recursos aproximats de tresoreria de 68,71
milions d'euros. Aquests recursos de tresoreria juntament amb les línies de finançament disponibles generaran uns recursos totals disponibles
per import de 83,71 milions d'euros que permetran cobrir les necessitats financeres del proper exercici.

3. Distribució del Resultat

La proposta de distribució del benefici de l'exercici 2005/06 que la Junta directiva del club presentarà a l'aprovació de l'Assemblea General
preveu distribuir la totalitat del benefici de l'exercici a incrementar el Fons Social.

4. Normes de Valoració

Les principals normes de valoració utilitzades pel club en l'elaboració dels comptes anuals han estat les següents:

Memòria 2005/2006
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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 els mateixos (perllongament de la
durada del contracte, increment de la clàusula de rescissió, etc.) i s'amortitzen d'acord amb la durada del nou contracte.
No s'activa cap cost de formació dels jugadors del futbol base i d'altres seccions ni cap cost de formació de jugadors adquirits a altres clubs.
En el cas d'adquisició d'opció preferèncial de jugadors, els costos s'amortitzaran en el moment de l'adquisició definitiva de forma lineal en
funció de la durada del contracte amb el club. En cas contrari es traspassaria la totalitat de l'import contra resultats al final del període de
l'exercici.
En cas de rescissió anticipada de contractes, el cost pendent s'amortitza en la seva totalitat i, conjuntament amb els ingressos corresponents,
es reflecteix com a resultat extraordinari en el moment en què es concedeix la baixa federativa. En cas de cessió de jugadors, el club registra
en el compte de pèrdues i guanys el cost de la cessió. 

b) Altres immobilitzacions immaterials

L'immobilitzat immaterial no esportiu es valora al seu preu d'adquisició i es presenta net de la corresponent amortització acumulada, corres-
ponent als següents conceptes:
- Els altres costos immaterials corresponen a l'activació dels costos necessaris pel llançament de projectes puntuals i específics, es re-
gistren pel seu cost d'adquisició, amortitzant-se linealment un període màxim de entre 3 i 4 anys. 
- La propietat industrial correspon principalment a marques, noms i dissenys comercials i es reflecteix al seu cost d'adquisició, amortitzant-se
linealment en un període de deu anys.
- Les aplicacions informàtiques adquirides figuren pels costos incorreguts i s'amortitzen linealment durant el període de cinc anys o, si és
menor, durant el període en què està prevista la seva utilització. Les despeses de manteniment de les aplicacions informàtiques es 
carreguen al compte de pèrdues i guanys de l'exercici en el qual s'incorren.
- Els drets derivats dels contractes d'arrendament financer es comptabilitzen com a immobilitzat immaterial pel valor al comptat del bé, i es
reflecteix en el passiu el deute total per les quotes més l'import de l'opció de compra. La diferència entre ambdós imports, que representa
les despeses financeres de l'operació, es comptabilitza com a despesa a distribuir entre diversos exercicis i s'imputa als resultats de cada exer-
cici d'acord a un criteri financer. L'amortització dels drets sobre béns en règim d'arrendament financer s'efectua seguint idèntics 
criteris que amb els elements de l'immobilitzat material.

c) Immobilitzacions materials

El club té registrat el seu immobilitzat material al cost d'adquisició, actualitzat fins el 1996 d'acord amb el permès per la legislació vigent.
L'immobilitzat material adquirit a títol gratuït figura pel seu valor venal en el moment de l'adquisició, d'acord amb els certificats i peritacions
corresponents.
Els costos d'ampliació, modernització o millores que representen un increment de la capacitat o eficiència, o un allargament de la vida útil
dels béns, es capitalitzen com a major cost dels corresponents béns.
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:

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 organit-
zat, es considera valor de mercat l'inferior de la cotització mitjana del darrer trimestre i la cotització de la data del balanç.
Els dipòsits i fiances a llarg termini inclosos a les immobilitzacions financeres no meriten interès i es mostren pel seu valor nominal.
Els crèdits a llarg termini corresponen a comptes a cobrar a llarg termini registrats pel seu valor nominal que són actualitzades 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.

Estadis, pavellons i altres construccions

Maquinària, instal·lacions i utillatge

Elements de transport

Mobiliari i estris

Equips per al processament d'informació

ANYS DE VIDA ÚTIL ESTIMADA

25,0 a 50,0

3,3 a 10,0

5,0

12,5

5,0

Memòria 2005/2006
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e) Existències

Les existències, que comprenen principalment material esportiu per a ús propi, es valoren a cost d'adquisició considerant aquest com a preu
mig 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 exis-
teixen dubtes sobre la seva recuperabilitat.

f ) Impost sobre Societats

La despesa per Impost sobre Societats de l'exercici es calcula en funció del resultat econòmic abans d'impostos, considerant les diferències
permanents amb el resultat fiscal, entès aquest com la base imposable de l'esmentat impost, i minorat per les bonificacions 
i deduccions a la quota, excloses les retencions i els pagaments a compte.
L'efecte fiscal corresponent a les diferències temporals que puguin existir es reconeixen, en els comptes d'impostos anticipats o diferits del
balanç de situació, segons sigui d'aplicació.
Tal i com s'ha indicat en la Nota 2.b el club ha decidit activar els crèdits fiscals d'exercis anteriors donat que estimen que amb la tendència
de resultats positius dels darrers exercicis així com amb les projeccions de resultats dels propers anys, tot considerant els nous contractes
d'ingressos d'abast plurianual formalitzats en el present exercici (veure Nota 19), es podran recuperar els esmentats crèdits fiscals en els ter-
minis legals establerts.
Els crèdits impositius per la reducció de l'impost a pagar en el futur com a conseqüència de pèrdues fiscals es presenten en el compte “Crèdit
per pèrdues a compensar” dels l'epígrafs “Immobilitzat Financer” i “Administracions Públiques” de l'actiu del balanç de situació adjunt quan
s'estima que la seva compensació futura és altament probable.

g) Transaccions en moneda estrangera

La conversió en euros dels crèdits i dèbits expressats en moneda estrangera de països no pertanyents a la Unió Monetària Europea es realit-
za aplicant el tipus de canvi vigent en el moment d'efectuar la corresponent operació, valorant-se al tancament de l'exercici d'acord al tipus
de canvi vigent o al 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 exer-
cicis", imputant-se a resultats en l'exercici en què es produeixen els corresponents venciments. Les diferències de canvi negatives s'imputen
a resultats.

h) Classificació de deutes entre curt i llarg termini

El club classifica els seus deutes en funció dels venciments previstos al tancament de l'exercici, considerant a curt termini aquells imports amb
venciment anterior als dotze mesos i, com deutes a llarg termini, aquells altres amb venciment posterior a l'esmentat termini.

i) Indemnitzacions per acomiadament i per fi de contracte

Llevat del cas de causa justificada, les entitats es troben obligades a indemnitzar els seus empleats quan són cessats en els seus serveis.
Davant l'absència de qualsevol necessitat previsible de finalització anormal del treball i donat que no reben indemnitzacions aquells emple-
ats que es jubilen o cessen voluntàriament del servei, els pagaments per indemnitzacions, quan apareixen, es carreguen a despeses en el
moment en què es pren i es comunica la decisió de l'acomiadament.
El club té signats contractes amb jugadors que preveuen el pagament d'indemnitzacions a la seva finalització, en el cas que es compleixin
una sèrie de condicions. Aquestes indemnitzacions es comptabilitzen linealment com a despesa al llarg de la durada del contracte. 

j) Subvencions de capital

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

k) Altres ingressos a distribuir en diversos exercicis 

Els imports rebuts pendents de reconeixement com a ingressos al compte de pèrdues i guanys, en relació principalment a contractes televi-
sius 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
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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 2005/06 han estat de 436 milers d'euros. Aquestes aporta-
cions 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 basant-se en la millor estimació possible
en funció de la informació de que es disposi.

n) Ingressos i despeses

Els ingressos i despeses s'imputen en funció del corrent real de béns i serveis que representen, i amb independència del moment en què es
produeix el corrent monetari o financer que se'n deriva. No obstant això, seguint el criteri de prudència, el club únicament comptabilitza els
beneficis efectivament realitzats a la data de tancament de l'exercici.

o) Medi ambient

Les despeses derivades de les actuacions ordinàries del club encaminades a la protecció i millora del medi ambient es comptabilitzen com a
despesa en l'exercici en el qual s'incorren. Els béns incorporats al patrimoni del club que tinguin com a finalitat la minimització de l'impacte
mediambiental i la protecció i millora del medi ambient es comptabilitzen en el corresponent epígraf de l'immobilitzat material i s'amortitzen
d'acord amb els mateixos criteris.

p) Contractes de cobertura de tipus d'interès

El club utilitza aquests contractes en operacions de cobertura dels seus passius bancaris per tal de reduir significativament el risc de tipus
d'interès variable existent en el préstec sindicat (vegeu Nota 15). La diferencia existent de tipus d'interès de mercat respecte el establert en
el contracte de cobertura s'imputa al compte de pèrdues i guanys.

5. Immobilitzacions immaterials esportives - Drets d'Adquisició de Jugadors

Els saldos i moviment durant l'exercici anual finalitzat a 30 de juny de 2006 en aquest capítol són els següents:

147

COST:

Futbol
Bàsquet
Handbol
Hoquei

AMORTITZACIÓ ACUMULADA:

Futbol
Bàsquet
Handbol
Hoquei

Valor net comptable

Saldos 
al 30/06/05

189.660
7.133

855
24

197.672

(91.888)
(5.555)

(571)
(6)

(98.020)

99.652

Altes

19.893
2.320

476
15

22.704

(26.860)
(1.046)

(212)
(10)

(28.128)

(5.424)

Baixes

(38.527)
(5.189)

(4)
-

(43.720)

37.803
4.979

4
-

42.786

(934)

Traspassos
(nota 13)

-
-
-
-
-

(1.302)
-
-
-

(1.302)

(1.302)

Saldos 
al 30/06/06

171.026
4.264
1.327

39
176.656

(82.247)
(1.622)

(779)
(16)

(84.664)

91.992

(€ Milers).
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Els drets d'adquisició de jugadors integrants de la plantilla professional a 30 de juny de 2006 es consideraran com a despeses en les prope-
res temporades segons la següent estimació:

La diferència respecte al valor net comptable a 30 de juny del 2006 correspon, bàsicament, a diverses opcions mantingudes pel club sobre
els drets de determinats jugadors.
Els imports reflectits en la columna “Traspassos” corresponen a les provisions del valor net comptable de determinats jugadors que es van
provisionar en exercicis anteriors (vegeu Nota 13 a).
Amb posterioritat al tancament de l'exercici el club ha formalitzat dos contractes per l'adquisició dels drets federatius de dos jugadors per
import de 14 i 5 milions d'euros.
La durada mitjana, així com la mitjana dels anys transcorreguts dels contractes de la plantilla professional de futbol, els drets federatius dels
quals s'han adquirit mitjançant contraprestació econòmica, és:

6. Altres Immobilitzacions immaterials

Els saldos i moviment durant l'exercici anual finalitzat a 30 de juny de 2006 en aquest capítol són els següents:

A 30 de juny de 2006 existeixen elements totalment amortitzats per import de 983 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

2.487
449

1.000
1.668

434
6.038

(998)
(289)
(242)

(1.248)
(2.777)

3.261

-
-
-

88
35

123

(745)
(60)

(100)
(196)

(1.101)

(978)

-
-
-

243
(243)

-

-
-
-
-
-

-

2.487
449

1.000
1.999

226
6.161

(1.743)
(349)
(342)

(1.444)
(3.878)

2.283

Saldos 
al 30/06/05 Altes Traspassos

Saldos 
al 30/06/06

(€ Milers).

Nombre de jugadors a 30 de juny de 2006

Durada mitjana dels contractes

Anys de contractes transcorreguts (mitjana)

23

4

2

2006/2007

2007/2008

2008/2009

2009/2010 i següents

Temporada 
(€ Milers). Import

34.629

22.859

17.778

15.025

90.291
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a) Drets sobre béns en règim d'arrendament financer

En l'epígraf d'Immobilitzacions Immaterials s'inclou, en el compte de Drets sobre béns en règim d'arrendament financer, els béns contractats
en règim de leasing. El detall és el següent:

7. Immobilitzacions materials

Els moviments produïts durant l'exercici finalitzat a 30 de juny de 2006 en els diferents capítols de les immobilitzacions materials es mostren
a continuació:

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, obtingué de la “Liga Nacional de Fútbol Profesional” el lliurament a títol gratuït d'elements d'im-
mobilitzat material per import d' 11.081 milers d'euros. Aquests elements que s'inclouen en l'apartat d' “Estadis i pavellons", es mostren comp-
tablement pel valor que resulta de les certificacions d'obres emeses per la Lliga amb contrapartida en el capítol de subvencions en capital
(vegeu Nota 12 a).
Durant l'exercici 1996/97, el club va acollir-se a l'actualització de balanços regulada en el Reial Decret-Llei 7/1996, de 7 de juny, incrementant
el valor de cost de l'immobilitzat material en un import de 12.303 milers d'euros, calculat en base a la taula de coeficients d'actualització
publicats en el Reial Decret 2607/1996, de 20 de desembre, i sense aplicar cap reducció als coeficients ni al valor d'actualització, pel fet de
complir amb el coeficient de finançament establert pels esmentats Decrets.
S'estima que la dotació de l'exercici 2006/07 serà d'aproximadament 355 milers d'euros.
A 30 de juny de 2006, existeix immobilitzat material de 10.615 milers d'euros, totalment amortitzat i que encara està en ús. 
El club té contractades pòlisses d'assegurances per a cobrir els principals riscos que puguin afectar als elements de l'immobilitzat material.

a) Estadis i pavellons

Durant el present exercici ha finalitzat les obres de construcció de la Ciutat Esportiva Joan Gamper i les obres d'urbanització exterior que es
van iniciar a l'exercici 2001/02 amb un cost total de 42.294 i 10.172 milers d'euros, respectivament. 
L'import de 39.256 milers d'euros registrat com a traspàs inclou, bàsicament, les certificacions de les obres rebudes en exercicis anteriors per
valor de 52.678 i la baixa per import de 14.540 milers d'euros de la estimació dels costos d'urbanització dels dos terrenys venuts en els exer-
cicis 2002 i 2003, els quals eren a càrrec del club, i que estaven provisionats a 30 de juny de 2005 dins de l'epígraf de “Provisions per ris-
cos i despeses” del balanç de situació adjunt (vegeu Nota 13 a).

Mobiliari (rètols publicitaris)

Duració del
contracte

5 anys

Cost amb opció
de compra

1.000

Valor  de l’opció 
de compra

18

Quotes satisfetes
a 30/06/06

697

Quotes pendents
a 30/06/06

358

COST:

Estadis i pavellons
Altres terrenys i construccions
Instal.lacions, tècniques i maquinària
Altres Instal.lacions, mobiliari i material
Altre immobilitzat
Immobilitzat en curs

AMORTITZACIÓ:

Estadis i pavellons
Altres terrenys i construccions
Instal.lacions, tècniques i maquinària
Altres Instal.lacions, mobiliari i material
Altre immobilitzat

Valor net comptable

(€ Milers). Saldos al
30/06/05

70.473
26.940
7.878
2.095
3.811

54.564
165.761

(28.303)
(5.274)
(6.059)
(1.367)
(1.646)

(42.649)

123.112

Altes

18.741
56

564
112
153
157

19.783

(3.133)
(642)
(491)
(134)
(191)

(4.591)

15.192

Baixes

(160)
-
-
-
-

(81)
(241)

51
-
-
-
-

51

(190)

Traspassos

39.256
-
-
-
-

(53.796)
(14.540)

-
-
-
-
-
-

(14.540)

Saldos al
30/06/06

128.310
26.996
8.442
2.207
3.964

844
170.763

(31.385)
(5.916)
(6.550)
(1.501)
(1.837)

(47.189)

123.574
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Per altra banda, durant el present exercici el club ha liquidat la totalitat dels comptes a cobrar i a pagar que tenia registrats dins del balanç
adjunt a 30 de juny de 2005 derivats de la venda dels dos terrenys i la construcció de la Ciutat Esportiva Joan Gamper i les obres d'urbanit-
zació exterior (vegeu Nota 10 i 17).
Les addicions de l'exercici corresponen, bàsicament, a la construcció de noves llotges de l'estadi.

b) Can Rigalt

El club és propietari de quatre terrenys situats al terme municipal de l'Hospitalet de Llobregat, amb una superfície aproximada de 30.783,
23.676, 3.578 i 2.533 metres quadrats respectivament, l'adquisició dels quals es va produir a títol de compravenda el 4 de juliol de 1997. Les
finques estan adscrites a la “Modificació del PGM Sector de Can Rigalt Àmbit Municipal al nord de l'Avinguda Collblanch al barri Pubilla Casas”.
En l'exercici finalitzat el 30 de juny de 2005 el Club va vendre una quota indivisa corresponent al 76% del terreny de 23.676 metres quadrats
a Inmobiliaria Mar, S.A. (Grupo La Llave de Oro) que representava el 30% del total de metres quadrats edificables de que disposa el Club entre
les quatre finques. El contracte estableix que la finca s'entregarà totalment urbanitzada, per la qual cosa el Club haurà d'assumir totes les
despeses d'urbanització derivades del procediment urbanístic. El preu total de venda definitiu i de caràcter fix, va ser de 35.352 milers d'eu-
ros, dels que a 30 de juny de 2006, ja s'han cobrat 14.141 milers d'euros. El balanç de situació adjunt recull 7.071 i 14.141 milers d'euros regis-
trats en els epígrafs “Immobilitzat Financer” i “Deutors” respectivament, part dels quals es troben instrumentats en pagarés avalats per una
entitat bancària per un import de 14.141 milers d'euros (veure notes 8 i 10). 
El contracte de compravenda estableix la possibilitat de que s'hagués de fer alguna compensació que comportés la entrega de metres addi-
cionals per part del Futbol Club Barcelona valorats a un preu similar al fixat en aquesta operació, en funció de la edificabilitat definitiva esta-
blerta per el projecte de “Modificació del PGM Sector de Can Rigalt Àmbit Municipal al nord de l'Avinguda Collblanch al barri Pubilla Casas”.
A data actual l'esmentat projecte, aprovat per l'Ajuntament d' Hospitalet de Llobregat, es troba pendent d'aprovació per part de la Generalitat
de Catalunya, estimant la Junta Directiva que serà aprovat sense modificacions significatives i que en conseqüència no es derivaran impac-
tes patrimonials significatius. A 30 de juny de 2006 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 2006 és el següent:

Les inversions financeres permanents en capital corresponen, principalment, a la participació que té el club en l'ACB (Asociación de Clubes de
Baloncesto) i en l'ASOBAL (Asociación de Clubes de Balonmano), obligatòries per a poder participar a les competicions. Addicionalment, el
Club ha registrat una participació de 60 milers d'euros en la societat Euroleague Commercial Assets i un import de 100 milers d'euros pels
drets de participació en la Divisió d'Honor de la Lliga de Futbol Sala.
Les altes del compte “Crèdits per pèrdues a compensar” corresponen a l'activació dels crèdits fiscals generats en exercicis anteriors (veure
Nota 18).

Els traspassos del compte “Crèdits a entitats esportives” corresponen, bàsicament, a comptes a cobrar a curt termini per els drets federatius
de Riquelme i Luis García al Villarreal C.F. S.A.D i al The Liverpool F.C, respectivament, per un import de 1.750 i 2.500 milers d'euros, respec-
tivament, instrumentats en pagarés (vegeu Nota 10).
Addicionalment, el compte “Altres crèdits” correspon al compte a cobrar a llarg termini per la venda de terreny de Can Rigalt (vegeu Nota 7 b).

COST:

Dipòsits i fiances constituïts a llarg termini
Inversions financeres permanents en capital
Crèdits a entitats esportives
Altres crèdits
Crèdits per pèrdues a compensar (Nota 18)

Provisió per a depreciació d'inversions 
Financeres permanents

Valor net comptable

Saldos 
al 30/06/05

218
172

9.798
7.071

-
17.259

(31)

17.228

364
332

5.451
7.071

24.036
37.254

(31)

37.223

181
160

-
-

24.036
24.377

-

24.377

(35)
-
-
-
-

(35)

-

(35)

-
-

(4.347)
-
-

(4.347)

-

(4.347)

AltesAltes Baixes Traspassos
Saldos 

al 30/06/06
(€ Milers)
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9. Despeses a distribuir en diversos exercicis

A 30 de juny de 2006, aquest epígraf del balanç de situació inclou, principalment, imports pagats i no meritats a jugadors, comissions d'agèn-
cia per la recerca de patrocinadors pagades i no meritades, els interessos no meritats del contracte d'arrendament financer (vegeu Nota 6 a)
les comissions derivades de la formalització del contracte de finançament sindicat (vegeu Nota 15), els interessos no meritats corresponents
a la pòlissa d'assegurança contractada per 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:

10. Deutors

El resum d'aquest capítol a 30 de juny de 2006 i 2005 és el següent:

151

2007/2008

2008/2009

2009/2010 i següents (Can Rigalt)

Temporada

Import

3.223

2.228

7.071

12.522

2006/2007

2007/2008

2008/2009

2009/2010 i següents

Temporada 

5.168

4.489

4.912

3.174

17.743

Entitats esportives, deutores

Deutors varis:

Contractes d'exclusiva

Comptes a cobrar per retransmissions
televisives i programes esportius

Comptes a cobrar per venda de terrenys
de Can Rigalt (vegeu Nota 7 b)

Comptes a cobrar per venda de terrenys
de Sant Joan Despí  (vegeu Nota 7 a)

Altres

Administracions públiques (vegeu Nota 18)

Provisions per a insolvències

30/06/06

9.310

8.400

32.426

14.141

-

12.001

4.424

(1.143)

79.559

8.076

3.201

18.524

21.212

45.580

5.892

3.032

(1.957)

103.560

30/06/05(€ Milers).

(€ Milers)

(€ Milers)

Memòria 2005/2006
àrea económica

El venciment d'aquests comptes a cobrar a llarg termini per les temporades vinents és el següent:

Import

134-183 Memoria 06 Cat.qxp  14/9/06  18:19  Página 151



152

A la data de formulació d'aquests comptes anuals s'han cobrat els 14.141 milers d'euros corresponents al compte a cobrar a curt termini per
la venda de terrenys Can Rigalt (vegeu Nota 7a)).

A 30 de juny de 2006, la composició del capítol "Entitats esportives, deutors" és la següent:

11. Fons propis

El moviment produït durant l'exercici finalitzat a 30 de juny de 2006 és el següent:

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 adop-
taran la forma de Societat Anònima Esportiva. Com a excepció a aquesta norma, s'estableix que els clubs que participin en competicions ofi-
cials de caràcter professional en la modalitat de futbol i que segons les auditories realitzades per la LFP haguessin obtingut des de l'exercici
1985/86 un saldo patrimonial net positiu poden mantenir l'actual estructura jurídica, condició que es compleix en el cas del Futbol Club
Barcelona. En aquest cas, l'esmentada Llei preveu que s'haurà de presentar per la Junta directiva un aval del 15% del pressupost de despe-
ses del club.
En aplicació de la normativa establerta en desenvolupament de la Llei de l'Esport, Reial Decret 1251/1999, de 16 de juliol, la Junta directiva
pot procedir a compensació d'avals i no està obligada a la presentació de l'esmentat aval donat que els resultats econòmics positius acumu-
lats durant la seva gestió per valor de 71,2 milions d'euros superen l'import mínim exigit equivalent al 15% del pressupost de les despeses
de l'exercici 06/07.

b) Reserva de Revalorització Reial Decret-Llei 7/1996, de 7 de juny (Actualització 1996)

Acollint-se al permès per la legislació mercantil, el Club va actualitzar el valor dels elements de l'immobilitzat material al 30 de juny de 1996
per import de 12.303 milers d'euros (vegeu Nota 7). L'import de la reserva de revalorització al 30 de juny de 2006 és d' 11.809 milers d'euros.
El saldo d'aquest compte podrà ser destinat, lliure d'impostos, a:
- Compensar resultats negatius
- Fons Social, a partir del 30 de juny del 2006.

Comptes a cobrar a la “Liga Nacional de Fútbol Profesional”:
Comptes a cobrar d'entitats esportives 
pel traspàs o cessió de jugadors i d'altres:

Real Betis Balompie (Óscar López)

Sevilla Club de Futbol S.A.D (Saviola)

The Liverpool FC (Luis Garcia)

Villarreal C.F. S.A.D (Riquelme)

Real Zaragoza S.A.D (Sergio Garcia)

Association Sportive de Monaco (Saviola)

UEFA

Altres

(€ Milers)

(€ Milers)

205

232

1.510

2.500

1.750

375

456

1.088

1.194

9.310

Saldos al 30 de juny de 2005

Distribució del benefici de l’exercici 2004-2005

Benefici de l’exercici 2005-2006

Saldos al 30 de juny de 2006

Fons Social

(85.618)

36.715

-

(48.903)

Reserves de
revalorització

11.809

-

-

11.809

Resultat
de L’Exercici

36.715

(36.715)

32.981

32.981

Total

(37.094)

-

(32.981)

(4.113)
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No obstant això, el saldo de Reserva de Revalorització Reial Decret-Llei 7/1996 no pot ser distribuït, directa o indirectament, fins que els ele-
ments actualitzats hagin estat comptablement amortitzats o hagin estat alienats o donats de baixa dels llibres comptables.

12. Ingressos a distribuir en diversos exercicis

Aquest epígraf dels balanços de situació a 30 de juny de 2006 i 2005 presenta la composició següent:

La imputació com a ingrés dels imports amb venciment a llarg termini a 30 de juny de 2006 s'efectuarà les temporades vinents segons 
l'estimació següent:

Subvencions de capital:

d’entitats esportives

Altres subvencions de capital

Cessió de drets i ingressos futurs:

Contractes d’exclusiva 

de retransimissions televisives

Prima de contracte televisiu

Bestretes de contractes de patrocini Altres 

ingressos diferits per cessió

de drets futurs

Altres ingressos a distribuir 
en diversos exercicis:

Quotes de socis i aficionats

Diferències positives de canvi

Interessos diferits

(€ Milers)
30/06/06 30/06/05

Imputació a ingressos

Temporada
2006/2007

731
23

754

6.972

-

911

3.596

7.418
-

398

7.816

20.049Total

11.479

4.803
987

5.790

6.972

20.000

5.719

526

-
-

151

151

39.158

33.217

744
22

766

6.972

-

911

955

6.494
16

274

6.784

16.388

8.838

5.521
1.011

6.532

13.943

-

6.630

713

-
-

550

550

28.368

21.286

5.534
1.010

6.544

13.944

20.000

6.630

4.122

7.418
-

549

7.967

59.207

44.696

6.265
1.033

7.298

20.915

-

7.541

1.668

6.494
16

824

7.334

44.756

30.124

Temporades
posteriors
a 2006/2007 Total

Temporada
2005/2006

Temporades
posteriors
a 2005/2006 Total

Imputació a ingressos

2007/2008

2008/2009

2009/2010 i següents

Temporada 
(€ Milers)

13.553

5.073

532

39.158
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a) Subvencions de capital

Les subvencions de capital inclouen principalment el lliurament a títol gratuït d'elements de l'immobilitzat material de la "Liga Nacional de
Fútbol Profesional" (vegeu Nota 7), que el club reconeix com a ingrés a mesura que amortitza els esmentats béns.

El detall de les subvencions de capital és el següent:

b) Cessió de drets i ingressos futurs

En aquest epígraf s'inclou bàsicament:

-  Els imports cobrats pendents d'imputació a ingressos dels contractes amb Telefónica Media, S.A. pels drets televisius de partits a partir de
la temporada 2003/2004 (vegeu Nota 19).

- L'import rebut de 20 milions d'euros en concepte de prima de contracte o prima de firma que MEDIAPRO ha fet efectiu al club per la ces-
sió dels drets àudio-visuals 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. D'acord amb un criteri de prudència el club, en aquest exercici, ha decidit registrar aquesta prima com a “Ingrés a distribuir
en diversos exercicis” sense perjudici de que actualment està analitzant amb l'organisme regulador el tractament més correcte en el futur. 

- Bestretes cobrades en virtut del contracte de patrocini exclusiu i subministrament de material esportiu dels diferents equips i seccions del
club (vegeu Nota 19).

c) Altres ingressos a distribuir en diversos exercicis

Correspon, principalment, a la part diferida de les quotes de socis emeses a l'inici de l'any natural.

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 2005/2006 (nota 20 e)

Saldo a 30 de juny de 2006

(€ Milers)

301

826

11.081

346

598

11

13.163

(5.864)

(755)

6.544
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13. Provisions per a riscos i despeses

A 30 de juny de 2006 i 2005, aquest epígraf presenta la composició següent:

a) Provisions per a responsabilitats

El saldo d'aquest capítol del balanç de situació a 30 de juny de 2006 inclou, bàsicament, els següents conceptes:

- L'import de les actes d'inspecció incoades per les autoritats fiscals corresponents als anys 1990, 1991, 1992 i primer semestre de 1993 per
un import total de 23.432 milers d'euros (que inclou els interessos meritats fins a la data actual) segons s'explica a la Nota 18 d'aquesta
memòria.

- L'import de les actes d'inspecció incoades per les autoritats fiscals corresponents al període març 1996 fins l'any 1999 per un import total
de 32.526 milers d'euros (que inclou els interessos meritats fins a la data actual) segons s'explica en la Nota 18 d'aquesta memòria.

- La estimació del cost d'urbanització exterior i d'altres costos dels terrenys de Can Rigalt venuts l'exercici anterior, els quals són a càrrec del
club, per un import de 5.806 milers d'euros segons s'explica a la Nota 7 b) d'aquesta memòria.

- Durant el present exercici el Futbol Club Barcelona ha rebut 31.478 milers d'euros per la seva participació en la UEFA Champions League,
dels quals 13.302 milers d'euros corresponen a Telefónica de Contenidos, S.A.U. -abans Telefónica Media, S.A.- en virtut del contracte subscrit
el 12 de juny de 1999, en el que s'estableix que el Futbol Club Barcelona cedeix els ingressos corresponents als drets d'explotació d'imatge
televisiva i audiovisual de les competicions internacionals a Telefónica de Contenidos, S.A.U. (veure Nota 19). La resta del import rebut de la
UEFA, 18.175 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, i seguint un criteri de prudència, el club ha decidit provisionar 2.894 milers d'euros. 

Consecuentment amb el criteri utilitzat pels ingressos de participació en la UEFA Champions League en la temporada actual, el club ha regis-
trat un ingrés extraordinari de 3.040 milers d'euros (veure Nota 20 e) corresponents a la temporada 2004/05, dels quals seguint un criteri de
prudència el club ha decidit provisionar 760 milers d'euros.  

A data actual el club i Telefónica de Contenidos, S.A.U. es troben en procés de negociació per arribar a un acord sobre el import definitiu que
li correspon a cadascuna de les parts, tot i que el club estima que de la negociació definitiva no es despendran passius addicionals d'import
significatiu superiors a la provisió enregistrada.

El moviment d'aquest capítol durant l'exercici finalitzat el 30 de juny de 2006 ha estat el següent:

L'import registrat a l'epígraf “Utilització de la provisió” correspon bàsicament al pagament de costos salarials i primes provisionades a 30 de
juny de 2004 per import de 667 milers d'euros i la estimació del cost d'urbanització exterior dels terrenys de Sant Joan Despí venuts en els
anys 2002 i 2003, els quals són a càrrec del club, per un import de 14.540 milers d'euros (vegeu Nota 7 a).

Provisions per a responsabilitats

Provisions per obligacions amb el personal

(€ Milers)

77.683

14

77.697

65.977

10

65.987

30/06/06 30/06/05

Saldo 30 de juny de 2005

Dotacions de l’exercici:

Interessos de demora actes fiscals

Despeses extraordinàries:

Imports UEFA Champions League (nota 20 e)

Utilització de la provisió

Traspassos a Immobilitzacions immaterials esportives (nota 5)

Saldo a 30 de juny de 2006

(€ Milers)

77.697

1.622

3.654

(15.684)

(1.302)

65.987
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14. Creditors a Llarg Termini - Altres Creditors

A 30 de juny de 2006 i 2005 aquest capítol presenta la següent composició:

El venciment futur estimat del saldos de creditors a llarg termini a 30 de juny de 2006 és el següent:

Indemnitzacions per finalització de contracte

Deutes amb entitats esportives:

Club Atlético Boca Juniors (Riquelme)

Sporting, S.A.D. (Quaresma)

Association Sportive de Monaco (Márquez i Giuly)

Paris Sant Germain, F.C. (Ronaldinho)

Club Atlético de Madrid, S.A.D. (Luís García)

F.C. Porto (Deco)

Club Atlético River Plate (Maximiliano Gastón)

R.C.D. Mallorca, S.A.D. (Eto’o)

Chelsea FC (Gudjohnsen)

Real Valladolid C.F., S.A.D. (Mario Álvarez)

Impostos diferits a llarg termini (nota 18)

Altres

156

391

312

-

3.024

5.000

-

4.000

1.233

14.000

6.000

-

33.569

1.854

2.871

38.685

1.397

1.563

1.500

6.066

10.000

465

8.000

2.467

19.000

-

475

49.536

2.472

3.569

56.974

30/06/05(€ Milers) 30/06/06

2007/2008

2008/2009

2009/2010

2010/2011 i següents

Temporada
(€ Milers) Import

23.222

13.335

1.521

607

38.685
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15. Deutes amb entitats de crèdit

El club té diverses línies de crèdit a 30 de juny de 2006 amb el saldo següent:

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 el 31 de desembre de 2004, que-
dant 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 del 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).

El venciment del contracte s'estableix el 31 de juny de 2008 o el 31 de desembre de 2010 en funció que es formalitzin nous contractes de
drets de televisió i es procedeixi a la pignoració dels mateixos (*). 

El club està obligat al compliment de determinats paràmetres financers derivats dels seus estats financers a la data. A data 30 de juny de
2006, en base a la informació disponible i a la interpretació de les definicions establertes en el contracte, el càlculs preparats per la Junta
directiva reflecteixen els compliments dels paràmetres.

El contracte de finançament sindicat estableix la formalització d'un dret de penyora a favor de les entitats financeres sobre els contractes d'a-
bast plurianual de patrocini de material esportiu, retransmissions esportives de competicions nacionals, retransmissions esportives de compe-
ticions internacionals que s'esmenten en la Nota 19, així com altres contractes de patrocini i publicitat.

A data 30 de juny de 2006 existeixen avals garantits dins del contracte de finançament sindicat per import de 51.736 milers d'euros i fora del
contracte de finançament per import de 15.787 milers d'euros i 3.000 milers de dòlars.

A 30 de juny de 2006 el club té contractes d'operacions de cobertura del tipus d'interès (SWAP i Contracte de cobertura de tipus d'interès)
del 75% del contracte de finançament amb venciment 2008 i que han suposat un tipus mig d'interès efectiu del 4,312%.

L'import del deute registrat a curt termini correspon a l'amortització fixada segons les condicions establertes en el contracte del préstec sin-
dicat.

El venciment futur estimat dels saldos disposats amb entitats bancàries a 30 de juny de 2006 és el següent:

157

(€ Milers)

Préstec sindicat

Pòlisses de crèdit

Deutes per contractes d’arrendament
financer (nota 7)

Venciment

2008-2010(*)

2008

36.766

-

143

36.909

31.714

-

215

31.929

-

15.000

-

15.000

Disposat

Llarg termini Curt termini
Límit

2007/2008

2008/2009

Temporada
(€ Milers)

23.000

13.766

36.766

Import
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16. Altres creditors

El detall d'aquest capítol dels balanços de situació al 30 de juny de 2006 i 2005 és el següent:

A 30 de juny de 2006 no existeixen saldos de Creditors Comercials a pagar en divises.

17. Altres deutes no comercials

El detall d'aquest capítol dels balanços de situació al 30 de juny de 2006 i 2005 és el següent:

158

Administracions públiques, creditors (Nota 18)

Deutes amb entitats esportives:

Asociacion Sportive de Monaco (Márquez i Giuly)

Atco. de Madrid S.A.D. (Luis Garcia)

Sporting S.A.D. (Quaresma)

F. C. Porto (Deco)

Paris Saint Germain (Ronaldinho)

Club Atlético Boca Juniors (Riquelme)

Chelsea FC (Gudjohnsen)

Real Valladolid C.F., S.A.D.(Mario Alvarez)

Real Club Celta de Vigo, S.A.D.(Silvinho)

Club Atlético River Plate (Maximiliano Gaston)

Real Club Deportivo Mallorca, S.A.D.(Eto'o)

Altres deutes:

Creditors per immobilitzat material (Nota 7)

Indemnitzacions per acomiadament 
i finalització de contracte (Nota 4 i)

Altres

Remuneracions pendents de pagament:

Personal esportiu

Personal no esportiu

Dipòsits i fiances

30/06/06

30.480

3.068

465

1.500

5.000

6.000

1.250

3.000

475

-

1.233

5.000

26.991

301

1.685

3.528

5.514

49.099

1.330

50.429

306

113.720

24.906

3.083

438

1.500

5.000

5.500

2.317

-

475

625

1.692

5.000

25.630

38.021

1.799

4.242

44.062

26.236

2.055

28.291

317

123.206

30/06/05(€ Milers)

Deutes per compres i prestacions de serveis
Deutes amb entitats esportives

(€ Milers)

18.174

47

18.221

26.697

4

29.701

30/06/06 30/06/05
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Durant el present exercici s'han liquidat la totalitat dels comptes a pagar per la construcció de la Ciutat Esportiva Joan Gamper i de la urba-
nització exterior (Vegeu Nota 7a).

Amb dates posteriors a 30 de juny de 2006 es va procedir al pagament de la totalitat 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 jurídico-contractual. 
A 30 de juny de 2006 la composició d'aquest capítol és la següent:

Donat 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 2005/06 amb la base imposable de l'Impost sobre
Societats és la següent:

159

Retencions a compte de l’impost sobre la renda
de les persones físiques i del Capital Mobiliari

Impost sobre el Valor Afegit

Impostos Diferits

Seguretat Social

(€ Milers) Import

28.130

1.241
618
491

30.480

1.215

(99)-

- 1212

- 5.977-

(1.646) (1.646)-

(865)

98

2.472 - 2.472

-

-

(5.860) (5.860)

(175) (77)

(865)-

(99)

-

--

1.215

4.849

(€ Milers)

Resultat comptable de l’exercici, abans d’impostos

Diferències permanents:

Multes, sancions, donatius, i liberalitas

Pagaments del complement als jubilats

Altres

Base comptable de l’impost

Diferències temporals:
Originades en exercicis anteriors:

Provisió per baixa de jugadors

Indemnitzacions jugadors

Altres

Reversió d’exercicis anteriors

Compensació bases imposables negatives

Base imposable (resultat fiscal)

Augments Disminucions Total

Memòria 2005/2006
àrea económica

134-183 Memoria 06 Cat.qxp  14/9/06  18:19  Página 159



160

El detall de l'epígraf “Impost sobre Societats” del compte de pèrdues i guanys al 30 de juny de 2006 és el següent:

El detall de les bases imposables negatives pendents de compensar amb els seus corresponents venciments a 30 de juny de 2006 és el
següent:

D'acord amb la legislació vigent, les pèrdues fiscals d'un exercici podran compensar-se a efectes impositius amb els beneficis dels quinze exer-
cicis següents. Tanmateix, l'import final a compensar per les esmentades pèrdues fiscals podria ser modificat com a conseqüència de la com-
provació dels exercicis en que es van produir.

En el present exercici la Junta directiva ha decidit procedir a l'activació dels crèdits fiscals generats en exercicis anteriors per import de 24.036
milers d'euros a llarg termini (vegeu Nota 8) i 4.125 milers d'euros a curt termini (vegeu Nota 10) amb abonament a l'epígraf “Impost sobre
beneficis” del compte de pèrdues i guanys adjunt. D'acord amb les projeccions preparades per la Junta Directiva aquests crèdits fiscals es recu-
peraran en els plaços legals aplicables.

L'impost diferit registrat a 30 de juny de 2006, resulta de l'augment a la base imposable de caràcter temporal de l'exercici per aquelles plusvà-
lues en les vendes d'immobilitzat d'anys anteriors que es reinvertiran en propers exercicis mitjançant l'adquisició de drets federatius de juga-
dors. El detall de les diferències temporals a efectes comptables i fiscals i el seu corresponent efecte impositiu acumulat diferit i anticipat és
com segueix:

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

(€ Milers)

2001/2002

2003/2004

02/03 a 05/06

Exercici Descripció

Diferiment per reinversió

Altres

Diferiment ingrés venda jugadros

2.4729.888

-

-

-

-

-

700

234

-

175

58

9.888 2.472 934 233

Impost diferit Impost Anticipat

Efecte ImpositiuImport Efecte ImpositiuImport

2007/2008

2008/2009

2009/2010

(€ Milers)

618

618

618

1.854

Import

Impost sobre societats 2005/2006

Activació deduccions i bases imposables 
negatives pendents d’aplicar

Impost sobre Societats

(29)

28.161

28.132

(€ Milers) Import

Exercici 2002/2003

Exercici 2003/2004

(€ Milers)

54.969

53.439

108.408

2.018

2.019

Venciment
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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, fonamen-
talment sense sanció, respecte a l'IVA i les retencions de l'IRPF, bàsicament referents al tractament tributari dels drets d'imatge dels esportis-
tes professionals, que desprès de l'admissió parcial dels recursos de reposició presentats pel Club, totalitzen 21,1 milions d'euros (3.513 milions
de pessetes), incloent interessos de demora fins a la data de les actes, octubre de 1996. En exercicis anteriors el club va dotar les provisions
comptables relatives a aquest plet (vegeu Nota 13 a). El 13 de juny de 2002, la Audiencia Nacional va dictar una sentència en la que es con-
firma 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 anular 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 asses-
sors 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 les que 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, en relació a la fins ara pacífica no tributació dels ingressos provinents del pla de
sanejament. Les discrepàncies fonamentals entre la Hisenda Pública i el club tornen a centrar-se en el tractament fiscal dels contractes de ces-
sió 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 co-titularitat dels drets d'imatge establert entre el club i les diver-
ses 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:  

La Junta directiva va considerar prudent formular una provisió en exercicis anteriors, en els termes descrits més endavant, sense perjudici de
continuar en el convenciment, juntament amb els seus assessors, que el desenllaç del plets plantejats resultarà plenament favorable als inte-
ressos del club. Aquests actes de liquidació es van recórrer davant el Tribunal Econòmic Administratiu Central, organisme que va acordar l'e-
ficàcia dels actes administratius impugnats subjecta a l'aportació d'una garantia diferent a l'aval bancari. La provisió enregistrada a 30 de juny
de 2006 ascendeix a la quantia de 56,5 milions d'euros, i la dotació del present exercici a 1,6 milions d'euros.

La major part de les reclamacions econòmico-administratives han sigut desestimades pel TEAC, el que ha comportat la presentació dels corres-
ponents recursos davant l'Audiència Nacional, acompanyats de la sol·licitud de la continuïtat de la suspensió de l'eficàcia de l'acte adminis-
tratiu impugnat amb l'aportació d'idèntica garantia a la ja constituïda a la via administrativa. 

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 sentencia en ferm de la liquidació efectuada per l'Agència Tributària. Per garan-
tir 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 consi-
deren 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. 

(€ Milers)

Impost Societats

IRPF (retencions)

IVA

Quota

384

17.164

7.192

24.740

Interessos

124

4.961

2.853

7.938

Total

508

22.125

10.045

32.678
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D'acord amb la legislació vigent el club té oberts a inspecció els principals impostos aplicables des de l'any 2002, excepte per l'impost
sobre Societats que comprèn l'exercici 2001/2002. Com a conseqüència, entre d'altres, de les diferents possibles interpretacions de la legis-
lació 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

a) El club ha atorgat diversos contractes d'exclusiva fins la temporada 2012/2013 que es destinaran bàsicament a determinades finalitats de
caire esportiu, social i cultural i que s'estima que suposaran uns ingressos futurs per al club d'aproximadament 942.821 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:

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. 

Patrocini de material esportiu

Acord de 4 de juliol de 1997 amb Nike Europe BV, per a la creació d'una línia de roba per a ser utilitzada pels esportistes en competicions i
entrenaments, així com el patrocini exclusiu de material esportiu (excepte calçat). El contracte té una durada de deu temporades (des de la
1998/99 fins a la 2007/08), essent el mínim garantit d'11,5 milions de dòlars EE.UU. per temporada. El club va rebre en el moment de la for-
malització 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 properes temporades.

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
àudio-visual de tots els equips de les seccions esportives en les competicions internacionals entre les temporades 2003/04 a 2007/08, així
com el canal temàtic durant les mateixes dates, establint-se una contraprestació econòmica fixa per temporada més un component variable
en funció de diversos factors, entre ells l'audiència.
Amb data 17 de setembre de 2003 el club va signar un contracte amb TM per la recuperació de l'explotació del canal temàtic i de la publici-
tat 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 àudio-visual de tots els
equips de les seccions esportives en les competicions nacionals entre les temporades 2003/2004 a 2007/2008, així com els drets de publici-
tat 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 nom-
bre de partits amistosos disputats i de l'audiència mitja.
Televisió de Catalunya, S.A. va exercitar el dret de retracte que tenia sobre aquest contracte el passat 9 de juliol de 2003. 

2006/2007

2007/2008

2008/2009

2009/2010 i següents

(€ Milers)

141.333

135.921

125.456

540.111

942.821

Import
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Aquests dos contractes estableixen, entre d'altres, dues clàusules per les quals:

- TM i Televisió de Catalunya, S.A es comprometen a no pactar amb cap altre club de la Lliga espanyola l'adquisició de drets idèn-
tics en millors condicions. En conseqüència, si pacten millors condicions, s'obliguen a millorar els presents contractes igualant-los a
aquells altres.

- Complint unes determinades condicions temporals, el club pot recuperar els drets objecte dels contractes corresponents a les tem-
porades 2006/07 i 2007/08, si té una oferta en ferm que superi en una determinada quantitat la pactada amb TM i Televisió de
Catalunya S.A., tret que TM i/o Televisió de Catalunya S.A. igualin l'oferta obtinguda.

Durant els exercicis 1998/99 a 2001/02 el club va rebre una bestreta de 34,7 milions d'euros, en relació al contracte de competicions interna-
cionals, principalment, que va enregistrar com a “Ingressos a distribuir en diversos exercicis - Cessió de drets i d'ingressos futurs” (vegeu Nota
12) per a la seva imputació com a ingrés en properes temporades.

- Contracte signat el 5 de maig de 2006 amb Mediaproducción, S.L. per a la cessió dels drets d'explotació d'imatge televisiva, àudio-visual i
radiofònica dels equips de les seccions esportives en competicions nacionals i determinats partits amistosos entre les temporades 2008/2009
a 2012/2013. Les condicions econòmiques estableixen que el club percebrà uns imports fixos mínims per temporada més uns de variables que
fluctuen en funció del nombre de partits amistosos disputats i de la categoria de l'equip rival.
En concepte de prima de contracte o prima de signatura, a fons perdut i no recuperable, Mediaproducción, S.L. ha fet 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 ha enregistrat com a “Ingressos
a distribuir en diversos exercicis” (vegeu Nota 12 b).
Televisió de Catalunya, S.A. disposava d'un dret de retracte sobre aquest contracte durant 60 dies amb les mateixes condicions econòmiques
incloent el import de la prima de contracte a fons perdut de 20 milions d'euros. Amb anterioritat al venciment del dret de retracte, que havia
de tenir lloc el 9 de juliol de 2006, Televisió de Catalunya, S.A. va manifestar que renunciava al exercici del seu dret de retracte.
Aquest contracte estableix, entre d'altres, la següent clàusula per la qual: 

- Complint unes determinades condicions temporals, el club pot recuperar els drets objecte del contracte corresponent a les tempo-
rades 2011/12 i 2012/13, si té una oferta en ferm de com a mínim cinc temporades entre el 2011/12 a 2015/16 i que superi en una
determinada quantitat la xifra pactada amb Mediaproducción, S.L.; tret que Mediaproducción, S.L. iguali l'oferta obtinguda, en quin
suposat no es recuperaran els drets però sí se'n actualitzarà el preu en funció de l'oferta rebuda.

- Acord signat el 8 de juny de 2006 amb Mediaproducción, S.L. per l'eventual cessió dels drets d'explotació d'imatge televisiva, àudio-visual
i radiofònica dels equips de les seccions esportives en les competicions nacionals i determinats amistosos en les temporades 2006/07 i
2007/08, i eventual concessió d'opció de compra a Mediaproducción, S.L. per l'adquisició d'explotació d'imatge televisiva, àudio-visual i
radiofònica dels equips de les seccions esportives en les competicions internacionals en les temporades 2006/07 i 2007/08.
La conclusió de l'esmentat acord amb Mediaproducción ha vingut motivada pel fet que, tot i que els drets d'explotació objecte d'aquest acord
estaven cedits fins el 30 de juny de 2008 a Televisió de Catalunya, S.A. i altres, en virtut dels dos contractes d'audiovisuals signats el 12 de
juny de 1999, el club té dret a recuperar els drets objecte dels esmentats dos contractes corresponents a les temporades 2006/07 i 2007/08,
al tenir una oferta d'actualització de preus en ferm que supera en una determinada quantitat la globalment pactada en aquests dos contrac-
tes, i atès que els titulars dels esmentats dos contractes han declinat igualar l'oferta obtinguda, dins del termini de 45 dies que vencia el 24
de juliol de 2006. 
Les condicions econòmiques que resulten del paràgraf anterior 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. Igualment es preveu una
bestreta a favor del club de 18 milions d'euros, essent 9 milions d'euros per cadascuna de les temporades, quina bestreta la satisfarà
Mediaproducción, SL i servirà per cobrir el pagament que el club haurà de fer als titulars dels contractes de 12 de juny de 1999.

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 determi-
nats 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. 

b) La plantilla professional del club té establertes unes percepcions salarials basades en una part fixa i una variable en funció de resultats i
rendiments, així com uns drets d'imatge. A la Nota 20 c) se'n donen els imports referents al l'exercici corrent. A la Nota 5 s'ofereix una esti-
mació de la durada mitja dels contractes amb els jugadors de la plantilla professional de futbol.
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20. Ingressos i Despeses

a) Import net de la xifra de negocis

La distribució de l'import net de la xifra de negocis per activitats és com segueix:

(*) 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:

Ingressos per competicions:
Futbol:

Competicions nacionals

Competicions internacionals

Gires

Amistosos

Altres

Bàsquet

Handbol

Hoquei

Altres

Ingressos per socis

Ingressos per abonats

Ingressos per retransimissions
i drets televisius

Ingressos per comercialització i publicitat(*)

2005/2006

18.602

5.953

3.042

2.550

297

30.444

767

74

7

15

863

14.140

31.946

94.149

64.329

235.871

14.613

2.716

6.932

2.376

288

26.925

369

66

12

14

461

13.378

31.980

81.120

40.557

194.421

2004/2005(€ Milers)

Museu i altres explotacions

Fundació Futbol Club Barcelona

Altres

(€ Milers)

9.607

924

2.920

13.451

15.012

-

8.207

23.219

2005/2006 2004/2005
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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:

El nombre mitjà de personal del club en l'exercici 2005/06, distribuït per categories, ha estat el següent:

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 tèc-
nics que formen les plantilles esportives del Club, per import de 7.240 milers d'euros, per l'exercici 2005/06.

Sous i salaris personal esportiu:

Sous i salaris fixes

Variable

Remuneracions per drets d’imatge

Indemnitzacions

Sous i salaris personal no esportiu

Indemnitzacions personal no esportiu

Seguretat Social a càrrec del Club

Aportacions al fons 
de pensions extern (nota 4 l)

Altres despeses socials

2005/06

81.106

48.227

633

755

15.229

621

4.863

436

114

151.984

59.667

25.240

628

-

11.784

-

4.634

316

66

102.335

2004/05
(€ Milers)

Direcció

Personal esportiu professional

Personal de serveis administratius

Altres (instal.lacions, serveis mèdic i altres)

4

378

210

95

687
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e) Resultats extraordinaris

El resum dels resultats extraordinaris és el següent:

21. Drets d'Imatge de Jugadors i Tècnics

El detall de les despeses per drets d'imatge de jugadors durant l'exercici 2005/06 és el següent:

166

Pèrdues i despeses extraordinàries:

Baixes d’altre immobilitzat material (nota 7)

Salaris i imatge jugador cedits 

(Saviola, Rustu, Navarro, i Mario Alvarez)

Provisió per riscos i despeses (nota 13 a)

Despeses exercicis anteriors

Altres

Pèrdues procedents de traspassos i baixes

de jugadors (Zizic) i altres

Beneficis i ingressos extraordinaris:

Beneficis procedents de traspassos i baixes

de jugadors (Riquelme, Songo’o, Ilievski, 

Jeppesen i Oscar López)

Subvencions de capital (nota 12 a)

Ingressos d’altres exercicis (nota 13 a)

Altres

Resultats extraordinaris negatius nets

(€ Milers) 2005/2006

108

8.130

3.654

400

18

282

12.592

3.350

755

3.040

698

7.843

4.749

Futbol

Bàsquet

Handbol

(€ Milers)

5.958

1.568

311

7.837

3 anys

2 anys

3 anys

Termini 
mitjà dels 
contractes

2005/2006
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22. Retribucions de la Junta Directiva

Tal com estableixen els estatuts del club, els membres de la Junta directiva no han percebut ni meritat cap tipus de retribució.

23. Honoraris

L' import dels honoraris pressupostats per l'exercici 2005/06 per Deloitte, S.L. per serveis d'auditoria ha estat de 95.500 euros.

24. Quadres de Finançament

Els quadres de finançament dels exercicis 2005/06 i 2004/05 es mostren en l'Annex I el qual forma part integrant d'aquesta Nota.

25. Balanços de Situació per Seccions Esportives

En la informació complementària del balanç de situació per seccions esportives, el club ha aplicat els següents criteris de repartiment entre
les diferents seccions:

- Els actius i passius imputables per la seva naturalesa a cada activitat esportiva s'han imputat de forma directa a la secció corresponent.

- Aquells actius i passius no imputables directament a una activitat esportiva s'han imputat a “Altres activitats del club”.

Els balanços de situació per seccions esportives corresponents al 30 de juny de 2006 i 2005 es mostren en l'Annex II, el qual forma part inte-
grant d'aquesta Nota.

26. Comptes de Pèrdues i Guanys Analítics per Seccions Esportives

En la informació complementària dels comptes de pèrdues i guanys analítics per seccions esportives, el club ha aplicat els següents criteris
de repartiment entre les diferents seccions:

- Els ingressos i despeses imputables, per la seva naturalesa, a cada activitat esportiva s'han imputat de forma directa a la secció correspo-
nent. 

Els comptes de pèrdues i guanys analítics per seccions esportives corresponents als exercicis 2005/06 i 2004/05 es mostren en l'Annex III, el
qual forma part integrant d'aquesta Nota.

27. Liquidació Pressupostària

A l'Annex IV es mostra el pressupost de la temporada 2005/06 aprovat en l'Assemblea General del 20 d'agost de 2005, comparada amb la
liquidació de l'exercici finalitzat a 30 de juny de 2006. La liquidació mostra la mateixa estructura i està preparada segons els mateixos crite-
ris que el compte de pèrdues i guanys dels comptes anuals.
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24. Quadre de Finançament al 30 de juny 2006 i 2005

Adquisició d’immobilitzat
Immobilitzat immaterial:

Immobilitzat immaterial esportiu
Altre immobilitzat immaterial

Immobilitzat material
immobilitzat financer

Cancel.lació o traspàs a curt 
termini de deutes a llarg termini:

De deutes amb entitats de crèdit
D’entitats esportives
D’altres deutes

Despeses a distribuir 
en diversos exercicis

Provisió per a riscos i despeses:
Pagaments i aplicacions realitzats 
a jubiltas amb càrrec al fons 
de pensions

Pagaments i aplicacions realitzats
amb càrrec a la provisió per
responsabilitats

Total aplicacions

Excés d’orígens sobre aplicacions
(Augment del capital circulant)

Recursos procedents 
de les operacions:

Resultat de l’exercici, després de
l’impost sobre Societats
Amortització de 
l’immobilitzat material
Amortització de 
l’immobilitzat immaterial
Dotació a la provisió 
per a riscos i despeses

Pèrdues/(beneficis) procedents
de l’immobilitzat:

Immobilitzat immaterial
Immobilitzat material

Subvencions aplicades
Ingressos a distribuir 
en diversos exercicis
Despeses a distribuir 
en diversos exercicis
Impostos diferits
Impostos anticipats

Ingressos diferits per cessió de drets
i d’ingressos futurs

Deutes a llarg termini:
De deutes amb entitats de crèdit
De proveïdors d’immobilitzat i altres
D’entitats esportives

Traspàs a curt termini 
d’immobilitzat financer
Alienació/baixa d’immobilitzat:

Immobilitzat immaterial esportiu
Immobilitzat material
Immobilitzat financer

Total Orígens

Excés d’aplicacions sobre
orígens (disminució del 
capital circulant)

Total 

Aplicacions Orígens30/06/06 30/06/05 30/06/06

32.981

4.591

29.229

5.276

(3.068)
109

(755)

(15.635)

5.112
618

(28.809)
29.649

30.839

-
473

6.000

4.347

4.002
82
35

75.427

31.351

106.778

36.715  

4.173

36.820

1.543

2.138
(28.630)

(807)

(15.742)

4.218
309

(881)
39.856

7.919

-
1.528

21.942

-

12.647
35.297

2

119.191

24.729

143.920

30/06/05

ANNEX I

(€ Milers).

Existències
Deutors
Inversions financeres temporals
Tresorería
Ajustos per periodificació actius
Creditors a curt termini

Total
Variació del capital circulant

Augment Disminució Augment Disminució

Variació del capital circulant 30/06/06 30/06/05

(€ milers)

Total

14.788

22.704 50.111

16.938
42.951

341
83.694

19.783
1.857

2.794 309
15.246
28.948

21.967
27.215

6.180

5

9.539

4

10.707

1.139

106.778

106.778 143.920

-

143.920

-

-

4.300
-

279

4.579

-

-

-

-

-
2.941

-

35.930

31.351

4.215

28.774
-

5.700
-

-

42.123

-

-

36.423
17

-
9.437

489

66.852

24.729

56.909

-

123
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Balanços de Situació per seccions al 30 de juny de 2006 i 2005

(€ Milers).

Immobilitzat:

Immaterial

Material

Altre immobilitzat

Despeses a distribuir en 
diversos exercicis

Actiu circulant:

Existències

Deutors

Inv. Financeres temporals

Tresoreria

Altre actiu circulant

Total Actiu

Fons propis

Ingressos a distribuir 
en diversos exercicis

Provisions per 
a riscos i despeses

Creditors a llarg termini

Creditors a curt termini

Total Passiu

Primer
Equip

Altres
Seccions

Altres
Activitats
del club

Futbol
base

Bàsquet Handbol Hoquei Total

30/06/06

88.605

-

8.750

14.108

-

7.025

-

-

-

118.488

-

3.907

-

35.085

77.090

116.082

176

-

777

-

-

-

-

-

-

953

-

1.628

-

-

-

1.628

2.640

-

404

103

-

77

-

-

-

3.224

-

-

-

-

-

-

549

-

6

9

-

-

-

-

-

564

-

-

-

205

115

320

15

-

1

17

-

-

-

-

-

33

-

-

-

186

100

286

8

-

-

-

-

25

-

-

-

33

-

-

-

-

-

-

2.282

123.574

27.285

3.506

164

72.432

10.000

9.355

376

248.974

(4.113)

53.672

65.987

40.118

98.289

253.953

94.275

123.574

37.223

17.743

164

79.559

10.000

9.355

376

372.269

(4.113)

59.207

65.987

75.594

175.594

372.269

Aquest Annex forma part integrant de la Nota 25 de la memòria dels comptes anuals.
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Immobilitzat:

Immaterial

Material

Altre immobilitzat

Despeses a distribuir en 
diversos exercicis

Actiu circulant:

Existències

Deutors

Inv. Financeres temporals

Tresoreria

Altre actiu circulant

Total Actiu

Fons propis

Ingressos a distribuir 
en diversos exercicis

Provisions per 
a riscos i despeses

Creditors a llarg termini

Creditors a curt termini

Total Passiu

Primer
Equip

Altres
Seccions

Altres
Activitats
del club

Futbol
base

Bàsquet Handbol Hoquei Total

30/06/05

97.633

-

8.750

8.999

-

6.424

-

-

-

121.806

-

4.399

2.441

52.774

53.265

112.879

140

-

777

-

-

1.293

-

-

-

2.210

-

1.867

-

-

308

2.174

1.577

-

404

332

-

259

-

-

-

2.571

-

-

-

70

-

70

285

-

6

-

-

-

-

-

-

291

-

-

-

249

172

421

-

-

1

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

149

327

476

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.261

123.112

7.290

2.817

164

95.595

5.700

12.296

97

250.333

(37.094)

38.491

75.256

67.856

116.689

261.198

102.913

123.112

17.228

12.148

164

103.560

5.700

12.296

97

377.218

(37.094)

44.756

77.697

121.098

170.761

377.218

ANNEX II
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Comptes de pèrdues i guanys analítiques per seccions esportives
dels exercicis finalitzats el 30 de juny de 2006 i 2005

(€ Milers).

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

Ingressos de l’activitat

Compres

Valor afegit

Altres despeses
Altres ingressos
Despeses de personal

Resultat brut d’explotació

Dotació per a amortització 
d'immobilitzat
Insolvències de crèdits i variació 
de les provisions de l'activitat

Resultat net d’explotació

Ingressos financers
Despeses financeres

Resultat de les activitats ordinaries

Beneficis procedents de l'immobilitzat 
i ingressos extraordinaris

Pèrdues procedents de l'immobilitzat
i despeses extraordinàries

Resultat abans d’impostos

Impost sobre Societats

Resultat després d’impostos

Primer
Equip

Altres
Seccions

Altres
Activitats
del club

Futbol
base

Bàsquet Handbol Hoquei Total

2005/2006

205.905

-

205.905

(831)

205.074

(17.002)
9.490

(108.381)

89.181

(26.827)

670

63.024

663
(3.490)

60.197

5.757

(12.195)

53.759

-

53.759

644

14

658

(664)

(6)

(2.684)
53

(7.507)

(10.144)

(33)

-

(10.177)

-
(1)

(10.178)

506

(57)

(9.729)

-

(9.729)

4.332

32

4.364

(340)

4.024

(4.650)
78

(12.100)

(12.648)

(1.047)

-

(13.695)

8
(13)

(13.700)

497

(225)

(13.428)

-

(13.428)

709

11

720

(214)

506

(994)
7

(3.407)

(3.888)

(212)

-

(4.100)

-
-

(4.100)

296

-

(3.804)

-

(3.804)

248

-

248

(150)

98

(432)
13

(1.449)

(1.770)

-

-

(1.770)

-
-

(1.770)

-

-

(1.770)

-

(1.770)

839

56

895

(887)

8

(1.070)
156

(2.035)

(2.940)

(18)

-

(2.958)

-
(1)

(2.959)

2

-

(2.957)

-

(2.957)

23.194

-

23.194

(1.145)

22.049

(26.108)
13.308  
(17.105)

(7.856)

(5.683)

-

(13.539)

287
(4.640)

(17.892)

785

(115)

(17.222)

28.132

10.910

235.871

113

235.984

(4.231)

231.753

(52.940)
23.106

(151.984)

49.935

(33.820)

670

16.785

958
(8.145)

9.598

7.843

(12.592)

4.849

28.132

32.981

Aquest Annex forma part integrant de la Nota 26 de la memòria dels comptes anuals.
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ANNEX III

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

Ingressos de l’activitat

Compres

Valor afegit

Altres despeses
Altres ingressos
Despeses de personal

Resultat brut d’explotació

Dotació per a amortització 
d'immobilitzat
Insolvències de crèdits i variació 
de les provisions de l'activitat

Resultat net d’explotació

Ingressos financers
Despeses financeres

Resultat de les activitats ordinaries

Beneficis procedents de l'immobilitzat
i ingressos extraordinaris

Pèrdues procedents de l'immobilitzat
i despeses extraordinàries

Resultat abans d’impostos

Impost sobre Societats

Resultat després d’impostos

Primer
Equip

Altres
Seccions

Altres
Activitats
del club

Futbol
base

Bàsquet Handbol Hoquei Total

2004/2005

167.656

1

167.656

(311)

167.346

(18.789)
3.192

(71.321)

80.428

(33.545)

176

47.059

105
(2.904)

44.260

7.011

(13.054)

38.217

-

38.217

335

5

340

(263)

77

(2.193)
13

(5.614)

(7.717)

(80)

-

(7.797)

1
(4)

(7.800)

1.487

(610)

(6.923)

-

(6.923)

3.749

-

3.749

(300)

3.449

(3.154)
30

(6.755)

(6.430)

(2.000)

-

(8.430)

3
(74)

(8.501)

386

(364)

(8.479)

-

(8.479)

608

19

627

(162)

465

(941)
18

(2.603)

(3.061)

(115)

-

(3.176)

-
-

(3.176)

-

-

(3.176)

-

(3.176)

201

-

201

(144)

57

(380)
8

(1.270)

(1.585)

-

-

(1.585)

-
-

(1.585)

-

(116)

(1.701)

-

(1.701)

757

55

812

(678)

134

(954)
240

(1.908)

(2.486)

(6)

-

(2.492)

-
(1)

(2.493)

8

(1)

(2.486)

-

(2.486)

21.114

928

22.042

(940)

21.102

(17.129)
8.941

(12.865)

49

(5.248)

(1)

(5.200)

787
(4.995)

(9.408)

29.645

(473)

19.764

1.499

21.263

194.420

1.008

195.428

(2.798)

192.630

(43.541)
12.443

(102.335)

59.199

(40.994)

175

18.380

897
(7.978)

11.299

38.537

(14.619)

35.217

1.499

36.715
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Pressupost i liquidació pressupostària per
a l'exercici anual finalitzat el 30 de juny de 2006

(€ Milers).

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
Altres despeses d' explotació
Serveis exteriors
Tributs
Desplaçaments
Despeses en l' adquisició
de jugadors
Altres despeses de gestió corrent

Beneficis d'explotació

Despeses financeres 
i despeses assimilades
Per deutes amb tercers 
i despeses assimilades
Diferències negatives de canvi

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

2.441 2.714

109.898 130.721
13.466 15.851
5.519 5.412

1.542 1.517
3.983 4.231

128.883 151.984

Despeses 2005/2006

Pressupost Liquidació

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

Altres interessos
Diferències positives de canvi

Resultats financers negatius
Pèrdues de les activitats ordinàries
Ingressos extraordinaris 
d'exercicis anteriors
Subvencions de capital trans-
ferides al resultat de l'exercici
Beneficis procedents del
traspàs de jugadors
Ingressos extraordinaris

Resultats extraordinaris negatius

Ingressos 2005/2006

Pressupost Liquidació

ANNEX IV

38.906 33.820

32.180 28.128

6.726 5.692

- (670)

38.047 40.454
1.225 1.148
4.582 5.300

45 49
5.181 5.989

19.388 16.785
49.080 52.940

7.290 7.516
- 629

7.290 8.145

12.431 9.598

- 109

- 282

2.852 11.801
400400

12.514 -

24.945 4.849

- 28.132

24.945 32.981

228.033 235.871

28.242 31.307
46.246 46.086
87.437 94.149

66.108 64.329

12.207 23.219

12.168 22.634

11339

472-

333 391

333 958

- 567

6.957 7.187

- 3.187

766 753

- 4.749

- 554
15.000 3.349
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Futbol Club Barcelona
Informe de Gestió de
l'exercici acabat el
30 de juny de 2006

La Junta directiva actual, després d'haver aconseguit l'equilibri pressupostari del club durant la temporada 2003/04, es va fixar com a objectiu per
a aquesta temporada l'ampliació i millora de les diferents fonts d'ingressos i l'optimització de les despeses del club. Aquesta política d'expansió i
control ha permès que el club presenti al tancament de la temporada 2005/06 un benefici net de € 32,9 milions.

Ingressos d'Explotació

Els ingressos han passat de 207,9 milions d'euros a la temporada 2004/05 a un volum d'ingressos de 259,1 milions d'euros en aquesta tempora-
da presentant un creixement del 24,5% respecte a la temporada anterior i en línia amb el creixement dels últims dos anys (37% en la temporada
2003/04 i 23% en la temporada 2004/05). Els ingressos d'explotació han crescut un 110% en els tres anys de mandat de l'actual Junta Directiva.
L'increment en ingressos en aquesta temporada ha estat liderat per un increment de taquilles (millor gestió i participació en Champions League),
un increment substancial en la contractació de PPV, la millor comercialització del Museu, el merchandising de productes del club, i l'entrada de nous
patrocinadors. En aquesta temporada no hi ha hagut ingressos per la explotació del patrocini de la samarreta del primer equip de futbol.

Despeses d'Explotació

El control sobre les despeses d'explotació ha permès mantenir el mateix nivell de despeses de la temporada anterior amb els increments naturals
associats al creixement de les operacions del club, a la consecució dels títols de Lliga i Champions League i a les despeses de manteniment de la
ciutat esportiva Joan Gamper.

La política de remuneracions basada en resultats i rendiment implantada per l'actual Junta directiva ha demostrat els seus resultats en l'àmbit
esportiu però ha derivat en un increment de les despeses de personal.

Aquests dos factors han suposat una evolució dels costos d'explotació de 189,5 milions d'euros en la temporada 2004/05 a 242,3 milions d'euros
al tancament de la temporada 2005/06.

L'increment més significatiu es va produir com a conseqüència dels premis pagats als jugadors del primer equip de futbol pels títols de Lliga
i de Champions League. No obstant això, el rati de costos salarials esportius vs. ingressos d'explotació per a aquesta temporada només s'ha
incrementat en un 9,7% passant d'un 46% en la temporada 2004/05 a un 55,7% en aquesta temporada i mantenint-se prop del 55% definit
com l'indicador òptim per l'Sport Business Group de Deloitte & Touche. En relació a les despeses generals, l'increment respecte a la tempo-
rada 2004/05 es deu principalment a la contractació d'una pòlissa d'assegurances de cobertura de premis per a títols, els costos associats
a les gires i el manteniment de la ciutat esportiva Joan Gamper.
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Despeses i Ingressos Financers

Les despeses financeres netes durant la temporada 2005/06 s'han mantingut en línia amb la temporada anterior incrementant tan sols 0,1 milions
d'euros al passar de 7,1 milions a la temporada 2004/05 a 7,2 milions d'euros a la temporada 2005/06.

Despeses i Ingressos Extraordinaris

El resultat extraordinari net d'aquesta temporada és de 4,7 milions d'euros negatius versus els 23,9 milions d'euros de resultats extraordinaris posi-
tius de la temporada 2004/05. L'origen d'aquest resultat en aquesta temporada es deu principalment als costos associats al traspàs i cessió de
jugadors i a les provisions per riscos.

El club ha continuat amb l'amortització del préstec sindicat al llarg de la temporada 2005/06 i, seguint el cronograma de pagaments previstos, a
final de la temporada 2006/07 el club haurà amortitzat un 60% del total del préstec sindicat. 

Aquesta temporada s'han finalitzat les obres de construcció i urbanització de la ciutat esportiva Joan Gamper i s'ha iniciat ja l'activitat dels equips
base del club a aquestes instal·lacions.

Els resultats obtinguts a aquesta temporada permeten al club continuar amb el seu pla de negoci i generar els fluxes de caixa necessaris per finançar
tant les inversions esportives i socials com la devolució del deute.

Objectius 2006/07 

L'objectiu d'ingressos per a la temporada 2006/07 és de 300 milions d'euros. El creixement es deriva principalment dels ingressos per Televisió
desprès de la actualització realitzada sobre els drets de retransmissions nacionals i internacionals i també de la ampliació del programa de patroci-
ni. 

Quant al capítol de despeses el pressupost és de 280 milions d'euros, on el principal increment pel que fa a la temporada 2005/06 es deu a l'aug-
ment de costos de personal esportiu i al funcionament a ple rendiment de la ciutat esportiva Joan Gamper.

Els objectius de benefici d'explotació de 20 milions d'euros i de resultat net abans d'impostos de 20 milions d'euros permetran al club continuar
amb la recuperació patrimonial i financera iniciada a la temporada 2003/04.

Barcelona, a 25 de juliol de 2006.
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