CONDICIONS D’ACCÉS PELS NOUS ESPORÀDICS A LA GRADA D’ANIMACIÓ

1- Per poder accedir a la Grada d’Animació com a esporàdic és imprescindible tenir el carnet de
soci o el carnet de compromís. En cas de que no tingueu cap dels dos, heu de tramitar-lo. Us ho
expliquem a continuació:
Carnet de Soci: Si teniu família de segon grau que siguin socis (podreu trobar quines relacions
familiars s'accepten a l'enllaç que trobareu a continuació), heu estat socis durant 2 anys
consecutius o heu estat 3 anys seguits membre d'una penya barcelonista: us podeu fer socis. Té
un preu de 184€ anuals i cada trimestre que passa es descompten 46€ (el preu disminueix per
cada trimestre vençut) i us permetrà accedir a la Grada.
Podeu consultar més informació a:
https://www.fcbarcelona.cat/socis/fer-se-soci/nou-proces-altes-de-soci-adult-majors-de-15-anys
Per donar-vos d'alta és imprescindible demostrar que tens família de segon grau soci (heu de
portar el llibre de família) i en cas de que hagueu estat socis o penyistes, a l'OAB tenen el
registre. És imprescindible que porteu una tarja de crèdit per pagar la quota, doneu un número
de compte i porteu el DNI. Les entrades les podreu adquirir segons el procediment que
expliquem al punt 4.

Carnet de Compromís: Si no teniu família de primer grau que siguin socis, ni heu estat socis
durant 2 anys consecutius i ni heu estat 3 anys seguits membre d'una penya barcelonista: us
heu de fer el carnet de compromís. Té un preu de 144€ anuals i cada trimestre que passa es
descompten 36€ (el preu disminueix per cada trimestre vençut) i us permetrà accedir a la Grada.
Podeu consultar més informació a:
https://www.fcbarcelona.cat/socis/fer-se-soci/carnet-de-compromis
2 - Per formar part del grup d’animació, cal haver pagat la quota de 25€ per temporada, aceptar
les normatives internes del grup, la filosofia del grup i les normatives que indicarà el FC
Barcelona. No complir les dues normatives implica l’expulsió immediata del Grup i de la Grada.
3- Els preus de les entrades per la present temporada tenen un descompte d’entre el 50% i el
85%, fent-ho una opció molt atractiva per si vols venir a la Grada quan ho desitgis i a un preu
molt més baix que qualsevol altre zona del Camp Nou. El procés per comprar les entrades
s’explica al punt 4.

Si ja disposes d’abonament al Camp Nou al teu nom, podràs venir gratuïtament i s’alliberarà el
teu seient automàticament quan agafis l’entrada a la Grada. Aquest procés d’alliberament només
afectarà als partits on demanis entrada per la Grada.

Categories de preus:

4- Per poder comprar les entrades, un cop facis tots els passos i superis les revisions, t’enviarem
un enllaç cada partit on es podran comprar 46 entrades fixes, i els seients que alliberin cada
partit els abonats de la Grada, incrementant-se molt més el número d’entrades disponibles
segons els alliberaments.
5 - No haver estat sancionat durant els últims 4 anys per la Llei contra la violència, el racisme, la
xenofòbia i l’intolerància a l’esport (19/2007, del 11 de Juliol del 2007).
6 - No tenir antecedents delictius vinculats amb la violència (sigui en un context esportiu o no).
Per accedir a la grada caldrà l’aprovació de Mossos d’Esquadra i de la Comissió de Disciplina
del FC Barcelona.

7 - Per accedir a la graderia caldrà tenir més de 8 anys, en el cas del segment d’edat dels 8 als
16 anys es podrà accedir sempre que sigui acompanyat d’un pare/mare/tutor que també tingui
accés a la Graderia. A partir dels 16 anys es podrà accedir a la Graderia sense necessitat
d’acompanyant.
9 - L’opció esporàdica dóna accés a tots els partits de Lliga, Copa i Champions que es disputen
al Camp Nou. S’exclouen de l’abonament les Supercopes d’Espanya, Trofeu Joan Gamper i
altres tipus d’amistosos tant del FCB, de la Selecció Catalana o altres esdeveniments esportius.

