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Una ciutat inoblidable
Barcelona és una ciutat moderna i cosmopolita, però és hereva de molts segles
d’història. El Mediterrani i la seva obertura a Europa defineixen el caràcter de la capital 
de Catalunya.

Disposa d’una privilegiada situació, ja que es troba banyada pel mar, envoltada
per muntanyes i molt ben comunicada per terra, mar i aire amb la resta de capitals 
internacionals.

Posseeix un valuós patrimoni arquitectònic i monumental que té amb el gòtic i
el modernisme dos moments d’especial esplendor, comptant amb nou edificis
declarats Patrimoni de la Humanitat.

Des dels Jocs Olímpics del 1992, la ciutat compta amb un ampli parc hoteler de
primeríssim nivell que ofereix incomptables comoditats, d’acord amb els estàndards 
europeus, caracteritzats per una alta qualitat del servei i una acurada atenció 
al visitant.

En l’actualitat, Barcelona s’ha convertit en una de les principals destinacions
europees per al turisme de negocis, congressos, reunions i esdeveniments diversos. El 
seu excel · lent clima, la gran qualitat de les infraestructures hoteleres i l’auge de les 
fires internacionals són factors molt valorats pels visitants de la ciutat.
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Més que un club
El FC Barcelona,   amb més de 100 anys 
d’història i més de 160.000 socis, és un 
dels clubs més respectats i admirats. 
Conegut mundialment pel seu futbol 
d’atac en benefici de l’espectacle, el 
FC Barcelona significa per als seus socis  
seguidors ‘més que un club’. Aquest 
lema ha representat històricament 
el sentiment blaugrana i projecta els 
valors de compromís social del Club 
arreu del món. 

Gràcies a la seva dimensió poliesportiva, 
el Club està proveït d’unes fabuloses 
instal · lacions, de les quals el Camp Nou  
és la més emblemàtica de totes. 

L’estadi del FC Barcelona,   el Camp Nou, és 
una icona de la ciutat de Barcelona i un 
dels escenaris més llegendaris del futbol 
mundial. Gairebé 100.000 espectadors 
gaudeixen de nits màgiques en el més gran 
i espectacular estadi d’Europa, catalogat 
per la UEFA com estadi 5 estrelles.
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El marc ideal per al seu esdeveniment
L’equip de Meetings & Events del FC Barcelona es posa a la seva disposició per prestar 
un servei integral en l’organització d’esdeveniments d’una manera personalitzada 
i creativa.

La multifuncionalitat dels nostres professionals, especialistes en màrqueting, 
comunicació i RRPP i el seu ampli bagatge en el món dels esdeveniments els porta a 
entendre les seves necessitats i a tenir una capacitat d’adaptació a l’altura de la 
seva empresa.

I tot englobat en l’incomparable i màgic entorn d’un club emblemàtic com és el 
FC Barcelona.

El Club posa a la seva disposició un ampli ventall de sales i espais en un ambient 
singular i amb un elevat simbolisme. Podrà reservar sales i espais amb un equip de 
producció propi, el qual li oferirà tots els serveis que el seu esdeveniment requereixi, 
amb un alt grau de personalització.

Actes empresarials
 
      · Reunions 
      · Dinars i sopars d’empresa 
      · Còctels i recepcions 
      · Presentacions de nous productes 
      · ‘Showrooms’ (sales d’exposicions) 
      · Incentius i formació 
 
Esdeveniments esportius
 
      · Partits d’empresa i tornejos 
      · Clínics esportius 
      · ‘Stages’ per a equips
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Sales Camp Nou
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De nova construcció, totalment diàfana, de forma rectangular i amb 504 metres
quadrats, aquesta espectacular sala estarà equipada amb dues pantalles i material 
audiovisual d’última tecnologia.

El nou espai es convertirà en la sala on es realitzaran els congressos que s’organitzin 
al Camp Nou, així com els grans actes de l’Entitat o les presentacions dels jugadors 
del primer equip.

13

Auditori 1899



Hall Tribuna
Espai de gran capacitat que acull actes de fins a 1.000 assistents. Situat a l’entrada 
principal de l’Estadi, amb una immillorable accessibilitat i connectat amb l’interior del 
Camp Nou a través de quatre boques de sortida. Els esdeveniments que s’hi realitzen 
es poden personalitzar aconseguint un elevat nivell de sofisticació i espectacularitat, 
incorporant muntatges tant a l’escalinata exterior com a la Tribuna Principal i el 
terreny de joc.
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Platea Camp Nou
Espectacular terrassa a l’interior de l’Estadi. Els esdeveniments que es realitzen en 
aquest espai ofereixen la màxima privacitat i una visió única del terreny de joc i de les 
grades buides del Camp Nou. És particularment adequada per a copes de benvinguda, 
còctels, presentacions i espectacles de gran format. Situada a la 1a graderia de 
Tribuna, permet gaudir d’un esdeveniment a l’aire lliure, protegits del sol i la pluja 
per la visera arquitectònica de Tribuna.
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Sala Roma ‘09
De recent construcció i decorada amb un estil sofisticat, compta amb abundant llum 
natural i unes vistes impressionants dels voltants de l’Estadi, gràcies a la seva elevada 
posició sobre la Tribuna principal i la seva àmplia vidriera.

És divisible en tres espais gràcies a un modern sistema de panells. Té dues barres i 
una cuina i limita en la part interna amb 10 llotges privades, que permeten reunions 
fraccionades i accés directe a l’Estadi.

19



Avantllotja Presidencial
L’espai més honorable del Camp Nou reuneix els dies de partit nombroses personalitats 
de tots els àmbits.

Disposa d’un accés directe a la zona més privilegiada de la Tribuna, des de la qual 
es contempla la millor vista de l’Estadi.

La sala ha estat recentment remodelada amb nou parquet, columnes retroil·luminades 
i disposa de servei de bar.
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Àrea Presidencial

Situada al nivell inferior de la zona presidencial, la seva
moderna decoració amb fustes fosques i materials nobles 
sota la claraboia inclinada li confereixen un aspecte 
modern i distingit.

Està equipada amb mobiliari i nombroses pantalles de 
plasma. Es caracteritza per la seva versatilitat i possibles
combinacions amb espais contigus.

Sala Avantllotja d’Honor

Sala Fundació
Concebuda com una prolongació de la Sala Avantllotja, disposa de vistes al terreny de joc. És un espai idoni 
per a reunions i còctels de petit format. Té una excel·lent ubicació sota la Llotja Presidencial, panells divisoris 
i una decoració elegant en fusta de colors foscos.
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Situada a la zona de Gol Nord, amb vistes a la Masia i al 
Tibidabo gràcies a una gran vidriera.

Combina una decoració elegant en fusta amb fotografies
de gran format dels jugadors del FC Barcelona en accions 
de joc i diverses pantalles de plasma distribuïdes per la sala.

Sala Mediapro
Els seients de la Tribuna configuren un improvisat i 
original auditori des del qual sorprendre els convidats 
amb una presentació o un discurs de benvinguda.

Es personalitza el muntatge amb la instal·lació d’una 
tarima o escenari sobre la mateixa graderia o el terreny 
de joc i l’equipament audiovisual necessari, a més de la
possibilitat d’utilitzar els videomarcadors de l’Estadi i 
projeccions de gran format sobre la gespa.
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El museu esportiu més visitat del món i el més freqüentat 
de la ciutat se situa en el cor de la zona de Tribuna.

Els seus dos pisos acullen esdeveniments que es 
caracteritzen per la seva singular posada en escena. Es 
tracta d’un espai impregnat dels 110 anys d’història del 
Club i disposa d’una nova zona multimèdia on reviure 
els moments més emotius del Club d’una manera molt 
especial.

Espai Museu
Situada a la zona lateral, disposa de vistes parcials a les 
grades de l’Estadi i està decorada en fusta de tons vius i 
diferents obres d’art de temàtica esportiva. Funcionalitat 
i polivalència són les seves principals característiques.

Sala Avantllotja Lateral
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Sopars a la gespa 

Espai a l’aire lliure just davant de les banquetes del Camp Nou, ideal 
per a recepcions tipus còctel o sopars de gala. Disponible tot l’any.

Àrea Banquetes

PREMIUM
El terreny de joc es transforma per acollir sopars únics al Camp Nou. 
Disponible exclusivament durant els mesos d’estiu a causa del calendari 
de competició i la meteorologia.
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Instal·lacions esportives
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Camp Nou
L’estadi de futbol més gran d’Europa, amb una capacitat superior als 98.000 
espectadors, està catalogat per la UEFA com a estadi 5 estrelles segons els seus alts 
estàndards de confort i seguretat.

Inaugurat el 1.957 i remodelat en diverses ocasions, està situat al cèntric barri de les 
Corts, a només 15 minuts de l’aeroport i del centre de la ciutat. Compta amb excel·lents 
connexions de transport públic i una extensa zona d’aparcament.

El seu recinte acull també el Museu del FC Barcelona,   el pavelló cobert Palau 
Blaugrana, la Pista de Gel, l’FCBotiga Megastore i el Miniestadi, entre altres 
instal·lacions.

És ideal per a concerts multitudinaris, rodatges, presentacions de productes i partits 
amistosos, entre d’altres.

33



Miniestadi
Situat al costat del Camp Nou i connectat al seu recinte mitjançant una passarel·la 
elevada, acull els partits del segon equip de futbol del Club.

Disposa d’una capacitat superior als 15.000 espectadors i és perfecte per als 
esdeveniments esportius, rodatges, projeccions i mítings.
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Ciutat Esportiva Joan Gamper
Inaugurada el 2006 i a tan sols 10 minuts del Camp Nou, el seu servei impressionant 
acull els entrenaments de tots els equips de futbol del Club, així com els de diverses 
seccions.

Compta amb 5 camps de gespa natural, 4 d’herba artificial, pavelló poliesportiu, 
gimnàs, edifici de serveis i sala de premsa.
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Palau Blaugrana
El mític Palau acull els partits de les seccions professionals del FC Barcelona: 
bàsquet, handbol, hoquei sobre patins i futbol sala. 

Amb una capacitat de 7.500 espectadors, es caracteritza per la seva gran cúpula, 
inconfusible des de l’exterior.

Entre les seves dependències s’inclou una sala VIP amb capacitat per a 100 persones.
És ideal per realitzar, entre altres, mítings multitudinaris, rodatges i activitats de grup.

Pista de Gel
Un clàssic de la ciutat. Hi han gaudit del 
patinatge recreatiu o de competició milers 
de barcelonins des de la seva inauguració a 
principis dels anys 70.

En l’actualitat s’empra també per a activitats 
de grup, rodatges i esdeveniments d’empresa.
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Serveis de
restauració:
Càtering
El Club treballa amb les empreses de 
càtering més prestigioses de la ciutat, 
que mantenen alts estàndards de qualitat 
en el producte i en el servei. La seva 
flexibilitat, versatilitat i coneixement de 
les instal·lacions els permet servir des 
de petits àpats privats fins a grans actes, 
oferint la millor alternativa gastronòmica 
i serveis com:

• Coffee breaks

• Welcome drinks & snacks

• Dinars o sopars en còctel

• Dinars de feina

• Sopars de gala

• Gastronomia temàtica
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Serveis 
exclusius:
Casaments al 
Camp Nou
El Camp Nou disposa d’espais i sales 
amb capacitat per allotjar entre 100 i 
800 persones per celebrar el banquet de 
casament i, si es vol, també la cerimònia
civil prèvia.

Es tracta d’una manera diferent de 
sorprendre els convidats, utilitzant 
espais com la Sala París, la Sala Roma, 
la Platea Camp Nou (estiu) o el Hall 
de Tribuna. Es disposa, en definitiva, 
de moltes possibilitats d’elecció entre 
una sèrie d’àrees emblemàtiques per 
celebrar un dia tan especial i únic amb 
amics i familiars. A més, s’inclouen serveis 
com ara pàrquing, accés a una sessió 
fotogràfica dels nuvis en espais exclusius 
del Camp Nou o la possibilitat d’utilitzar 
els videomarcadors de l’Estadi per enviar
un missatge de felicitació. A part, es 
poden incorporar serveis com el Tour pel 
Museu i l’Estadi per a tots els convidats, la 
presència de trofeus al banquet, trasllat 
amb el bus del primer equip, etc.
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Serveis 
exclusius:
Barça You Play 
Barça You Play permet disputar un partit
a les instal·lacions del FC Barcelona i fer 
realitat el somni de milions d’aficionats 
d’esdevenir futbolista. Es tracta d’una 
activitat perfecta dirigida a empreses 
i organitzacions que vulguin oferir una 
experiència única, ja sigui a clients, 
col·laboradors o empleats. Una forma 
original de relacions públiques, d’incentiu, 
convenció o reunió de treball, sense que 
es requereixi per a això un estat de forma 
determinat o una habilitat especial en la 
pràctica del futbol. Barça You Play inclou 
equipacions completes i personalitzades 
per a cada jugador, àrbitre del partit, 
entrenadors de l’FCB Escola, assistència 
mèdica, reportatge fotogràfic, Tour 
pel Camp Nou Experience a jugadors i 
assistents, diploma de participació del 
FC Barcelona i sopar postpartit a la zona 
presidencial del Camp Nou.
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El prestigi assolit l’ha situat com el museu de temàtica esportiva més visitat del món. També és el museu més 
visitat de Catalunya i una de les millors eines de projecció social i cultural del Club.

Durant la visita al museu, es percep la dimensió de la història i els orígens del Club, a més del carisma de les 
grans estrelles que han vestit la samarreta blaugrana.

A part de la visita pròpia del museu existeixen altres opcions complementàries:

· Camp Nou Experience: Una experiència única per vibrar amb els cinc sentits. Possibilitat de conèixer el 
museu, la història i els valors del FC Barcelona ‘més que un club’, descobrir els espais més emblemàtics 
del Camp Nou i reviure moments inoblidables a la Zona Multimèdia.

· Obertura exclusiva nocturna: la possibilitat de visitar el museu en horari nocturn de manera exclusiva 
per sorprendre els seus convidats i gaudir d’una experiència única i diferent abans o durant la 
celebració d’un esdeveniment.

Serveis complementaris:
Tour Camp Nou i Museu Autobús 1r equip: l’autobús acabat d’estrenar del Club, que utilitzen els jugadors en els seus desplaçaments, 

pot ser utilitzat en el seu esdeveniment segons disponibilitat.

Fotografia a la gespa: immortalitzi el seu esdeveniment amb una fotografia a la gespa del Camp Nou, gaudint 
així d’una perspectiva diferent i vivint la sensació d’estar en el terreny de joc.

Videomarcador i megafonia estadi: 2 pantalles de leds de més de 70m2 i 200.000 W de so poden ser  utilitzades 
com a suport per complementar qualsevol acte.

FC Botiga Megastore / Merchandising: en els voltants de l’Estadi es troba la més gran de les botigues oficials 
del FC Barcelona. Aquí podrà trobar el ‘souvenir’ o regal ideal de la seva visita.

Partit veterans: el FC Barcelona ofereix la possibilitat única de jugar contra els seus ídols de la infància. 
Jugui un partit contra un equip format per exjugadors del Club, en les instal·lacions on s’entrenen les actuals 
estrelles blaugrana.

Xerrada exjugadors: Xerrada personalitzada impartida per exjugadors del Club amb una reconeguda trajectòria 
on es vinculen els valors de l’esport i l’empresa. La seva presència suposa també una bona ocasió perquè els 
assistents interactuïn amb referents històrics de la història del FC Barcelona.

En definitiva, si ho desitja, adaptem per a vostè qualsevol petició o necessitat que pugui necessitar per fer el 
seu esdeveniment més especial.
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Per aconseguir un esdeveniment de la màxima qualitat i facilitar el seu treball, el FC Barcelona posa a la seva 
disposició els serveis addicionals:

Fotografia i vídeo: Professionals amb una dilatada experiència a immortalitzar esdeveniments i a aconseguir els 
millors resultats.

Il·luminació i so: Els recursos necessaris per crear l’ambient més adequat per a cada acte.

Retolació i imatge corporativa: Màxima agilitat per personalitzar les sales amb la seva imatge corporativa.

Equipament audiovisual: Disposem d’equips de videoprojecció i àudio per utilitzar en actes i presentacions.

Hostesses: Les principals agències de Barcelona,   col·laboradores habituals del Club, coneixen perfectament 
els protocols i les instal·lacions.

Serveis complementaris generals

Per a més informació, pressupostos detallats, disponibilitat i reserves:

E-mail: events@fcbarcelona.cat

Telèfons: 93 496 37 94
  93 496 36 35
  93 496 36 00

Centraleta: 902 1899 00

Web:   www.fcbevents.cat

Dades de contacte
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Imagini viure l’experiència d’un partit del FC Barcelona des d’una posició privilegiada, amb una visió immillorable 
del terreny de joc i gaudint de comoditats especials, en un ambient exquisit. VIP Tickets Camp Nou, producte 
integrat en el programa ZONA VIP del FC Barcelona,   posa a la seva disposició:

Aquesta opció li permet comprar entrades VIP per 
a partits puntuals. S’ofereix una àmplia gamma de 
localitats exclusives per satisfer les necessitats 
d’hospitalitat i de relacions públiques de la seva 
empresa. Ofereix servei de càtering, hostesses, 
accés exclusiu a sala VIP, circuit de TV i alineacions 
dels partits.

Per partit
Aquesta opció li permetrà disposar de les seves 
localitats VIP o de la seva llotja privada per a tots 
els partits de la temporada. A més, formarà part del
Club Empresa del FC Barcelona. S’ofereix de manera 
exclusiva i amb totes les comoditats l’oportunitat 
que la seva empresa pugui escollir el grau de 
privacitat, servei i confort que millor  s’adapti a 
les seves necessitats.

Per temporada

Gaudeixi amb el FC Barcelona Regal del millor bàsquet d’Europa en un ambient de somni. Res millor que 
disposar d’una posició única per experimentar l’essència del bàsquet. Disposi de les localitats més exclusives 
del Palau Blaugrana amb totes les comoditats i accés a la Sala VIP.

Localitats ubicades al costat de la Llotja Presidencial
que ofereixen una perspectiva tàctica immillorable 
de la pista, l’ambient més exclusiu de personalitats
i exjugadors del Club.

Llotja Palau
Boxs situats a peu de pista. Des d’aquestes butaques
experimentarà la sensació de ser pràcticament un 
jugador més. La millor manera de viure l’espectacle
en primera persona.

Boxs Pista

Li permetrà gaudir de tots els partits de l’Eurolliga (Regular Season, Top 16 i play-off), tots els partits de l’ACB 
(Lliga regular i play-off). Un mínim de 25 partits garantits.

Hospitality Palau Blaugrana (bàsquet)
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Localització

Les instal·lacions del FC Barcelona es troben 
en ple centre urbà, a tot just 10 minuts del 
centre de la ciutat i a 15 minuts de l’aeroport.

Disposa de fàcil accés amb qualsevol mitjà de
transport públic, taxi o transport privat, amb 
pàrquing a l’interior de les instal·lacions.
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Patrocinadors oficials del FC Barcelona:

events@fcbarcelona.cat

93 496 37 94 • 93 496 36 35

 www.fcbevents.cat

902 1899 00


