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ACTE SENAT 2015 

INFORME DEL PRESIDENT BARTOMEU 

Dijous, 30 d’abril del 2015 

 

Benvolguts senadors, companys de Junta Directiva, amics i amigues 

Bona tarda a tothom. 

 

És un honor per a mi dirigir-me de nou al Senat del FC Barcelona, un òrgan estatutari integrat pel 

primer miler de socis i sòcies del nostre club.  

Vosaltres, senadors, sou les veritables autoritats morals del barcelonisme i del nostre estimat 

Futbol Club Barcelona. Avui tinc l’honor de fer la meva darrera intervenció davant el Senat, abans 

de les properes eleccions a la Presidència del FC Barcelona.  

 

Com tots sabeu, el mes de gener passat, vaig anunciar la meva decisió de dimitir al final 

d’aquesta temporada per tal que es poguessin celebrar eleccions a la presidència del Barça, un 

any abans del que estaven previstes. Ho vaig fer buscant rebaixar el clima de tensió que anava 

creixent, pensant que això era el millor per a l’equip.  

Pensava que, d’aquesta manera, tots ens centraríem a donar suport al primer equip. Un suport 

que necessitaven tant els jugadors com l’entrenador i el cos tècnic. 

 

Crec, veient els resultats, que la decisió va ser encertada, i que gràcies a l’esforç de tots, socis, 

jugadors, entrenador i responsables tècnics, s’ha pogut crear un clima que ha permès que l’equip 

es trobi exactament allà on volíem: competint per guanyar tots els títols que estan en joc, 

demostrant unes ganes i un compromís extraordinaris en el moment en què tot es decideix. 

 

Avui, per respecte al que representeu i per sentit de la responsabilitat, vull compartir amb tots 

vosaltres la meva visió sobre la situació actual del Club. 

No crec equivocar-me si dic que la situació que avui viu el Club és excel·lent.  

Si hagués de resumir-la, ho faria basant-me en 5 conceptes bàsics: 

 

El Barça és un club guanyador en l’àmbit esportiu. 

A nivell social, som un Club democràtic i integrador. 

Som un Club sòlid i sostenible en l’àmbit econòmic. 

Som un Club més fort i ambiciós en l’àmbit patrimonial. 

I som un Club independent dels poders polítics, mediàtics i econòmics. 
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UN CLUB GUANYADOR EN L’ÀMBIT ESPORTIU 

 

Dic que som un club guanyador a nivell esportiu, perquè en aquests mateixos moments estem 

optant a tots els títols del primer equip. Som líders a la Lliga, ens esperen unes semifinals 

apassionants contra el Bayern de Munic a la Champions, on tindrem l’oportunitat de retrobar-nos 

amb Pep Guardiola i rebre’l amb tots els honors; i tenim també una final de Copa al Camp Nou 

que ens fa molta il·lusió. 

 

El nostre equip està molt motivat, responent al repte fet a l’inici de la temporada amb la màxima 

ambició.  

 

Un nou entrenador, la millor davantera del món, amb Messi, Suárez, Neymar, i fins a un total de 

24 moviments de jugadors entre altes, baixes i renovacions per confeccionar l’actual plantilla. 

Necessitàvem apostar per la renovació, per construir un nou Barça sobre la base de Leo Messi, el 

millor jugador del món, i hem recuperat l’excel·lència. Ara necessitem que tot aquest camí ens 

porti a celebrar els títols que tots desitgem i que tenim molt a prop. 

 

La mateixa il·lusió la tenim amb les seccions. Hem guanyat la Lliga d’handbol i la d’hoquei patins, 

i estem molt orgullosos de les noies del Femení de futbol, que han sumat la quarta Lliga 

consecutiva. Un dels nostres reptes de futur és professionalitzar l’equip de noies. 

 

Els nostres equips competeixen al màxim nivell i hem arribat a tres de les quatre Final Four de les 

seccions professionals d’hoquei patins, handbol i futbol sala, encara que aquest equip no va 

poder guanyar la final diumenge passat. 

 

També gaudim d’unes seccions amateurs de les quals ens sentim molt orgullosos, amb més de 

1.500 esportistes defensant els nostres colors en totes les categories, i a les quals s’ha de donar 

més suport des del Club i també socialment, que la gent vagi més a veure’ls i que sentin l’escalfor 

dels socis. 

 

UN CLUB DEMOCRÀTIC I INTEGRADOR EN L’ÀMBIT SOCIAL 

 

En els darrers 5 anys, hem fet moltes passes endavant per posar el Club al dia. Tenim uns nous 

Estatuts aprovats en l’Assemblea de Compromissaris adequats als temps actuals. 

Tenim un cens actualitzat, sabem que som 144.756 socis, sabem què volem i què necessitem, i 

ara podem lluitar contra el frau, un dels reptes que teníem, perquè volem que el beneficiat sigui el 

soci i no la gent que vol fer negoci. 
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També coneixem millor les necessitats de les Penyes, sabem qui són els nostres penyistes, i que 

ara són capaços de gestionar-se. La constitució de la Confederació de Penyes fa poques 

setmanes és un salt cap a la modernització del moviment penyístic. 

 

El nostre club gaudeix d’una vida social participativa. Vam demanar l’opinió vinculant del soci per 

a un projecte de Club tan important per al nostre futur com l’Espai Barça en un referèndum, el 

segon de la història del Club, que va ser un èxit de participació i una festa de la democràcia i de la 

nostra singularitat. 

O la darrera Assemblea de Compromissaris, que va tenir un rècord de participació i assistència 

en la història, fet que demostra que als socis els interessa el que passa al nostre club, i volen 

votar i decidir. 

 

Hem impulsat millores socials per facilitar l’assistència a l’Estadi de nens, famílies i gent gran, 

com són els Passaports Infantil, Sènior i el programa ‘Fem Família’ per a famílies nombroses. 

 

Hem regularitzat amb total transparència la Llista d’Espera d’Abonament, un tema polèmic i 

llargament esperat. En els últims 4 anys s’han assignat un total de 1.730 abonaments, després de 

9 anys sense cap assignació. 

 

Les noves oficines de l’OAB i l’OAP han permès fer un pas de qualitat per millorar els serveis als 

socis i penyistes. També estem especialment orgullosos de la creació de l’Oficina d’Atenció 

Especialitzada (OAE), que precisament acaba d’organitzar un simpòsium internacional amb gran 

èxit, on han participat importants clubs europeus, i on hem pogut compartir experiències i 

coneixements. Gràcies a l’OAE s’han pogut adequar les instal·lacions per fer-les més accessibles 

i posar en marxa projectes com ‘T’Acompanyem’, que fem conjuntament amb la Creu Roja i que 

va ser una petició vostra, dels senadors, per atendre els socis amb discapacitat o afectació en la 

seva mobilitat. Des del 2012, s’han fet més de 2.500 actuacions per ajudar els socis a poder 

assistir i desplaçar-se a l’Estadi. 

 

Hem fet camí, però encara ens queda recorregut per fer, i l’Espai Barça serà fonamental per 

acabar amb totes les barreres i fer del futbol un món molt més just i inclusiu. 

 

El nostre compromís social, que canalitzem a través de la Fundació del Club, ha adquirit una 

dimensió global reconeguda arreu del món. Hem fet esforços perquè els socis coneguin millor el 

que fa la nostra Fundació, de la qual ens sentim molt orgullosos. Els projectes com ‘FutbolNet’, 

‘BarçaKids’ o ‘Som el que mengem’ han arribat a més de 400.000 nens i joves i a més de 40 

països de tot el món.  

Però l’arrelament dels projectes a Catalunya, que va ser un compromís d’aquesta Junta, també 

s’ha ampliat molt notablement en els darrers anys i la Fundació els ha estès a més de 70 
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localitats catalanes. En els últims cinc anys hem doblat pràcticament el pressupost, hem passat 

de 5,8 a 10 milions d’euros, i en aquest sentit agraïm moltíssim la contribució dels jugadors i 

tècnics del primer equip de futbol i de les quatre seccions professionals, que cedeixen a la 

Fundació el 0,5% dels seus sous anuals. 

 

Veiem en aquest vídeo la tasca que fa la nostra Fundació. 

 

http://www.dailymotion.com/video/x2oj33w_fundacio-fc-barcelona-l-esport-ens-fa-creixer_sport 

  

 

UN CLUB SÒLID I SOSTENIBLE EN L’ÀMBIT ECONÒMIC 

 

Som un club que ocupa una posició de privilegi al món. En només quatre anys, hem passat de la 

posició 24 a la 2a per seguir mantenint aquesta posició, seguim immersos en un procés de 

transformació esportiu i institucional. Hem de ser un club sòlid i sostenible econòmicament per 

poder tenir un equip atractiu, que guanyi títols i mantingui el seu lideratge al món en seguidors i 

xarxes socials.  

 

Perquè hem de competir amb la resta de clubs, i avui en dia, el futbol no només enfronta dos 

equips damunt de la gespa. Darrere, també està en joc la fortalesa de les entitats i la lluita per ser 

els millors també fora del camp. Hem de competir amb grans multinacionals, fons d’inversió i 

grans fortunes, i això requereix molt d’esforç, seguir treballant amb una gran responsabilitat en la 

gestió i amb la màxima eficiència. 

 

Necessitem ser forts econòmicament i acumular beneficis per mantenir l’excel·lència esportiva del 

primer equip, del futbol formatiu, de les seccions, per mantenir l’estructura de la Masia, seguir 

finançant els projectes de la Fundació, reduir el deute i fer caixa per poder escometre l’Espai 

Barça i mantenir la capacitat per seguir invertint i fitxant els millors jugadors del món. 

  

En aquests anys hem aconseguit aquesta sostenibilitat, tenir un club viable econòmicament.  

 

I tot això, ho hem conseguit amb molt d’esforç, i sense augmentar els preus dels abonaments. 

Seguim estant entre el clubs més potents del món, el que té uns abonaments més econòmics. 

 

 

 

 

 

 

http://www.dailymotion.com/video/x2oj33w_fundacio-fc-barcelona-l-esport-ens-fa-creixer_sport
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UN CLUB FORT I AMBICIÓS EN L’ÀMBIT PATRIMONIAL 

 

Però per créixer i assegurar un Barça que sigui independent i que tingui el futur garantit, i que els 

nostres fills i néts gaudeixin del millor Club del món, hem de seguir cuidant i recuperant patrimoni. 

 

I hem d’afrontar el projecte patrimonial del món del futbol per construir el millor complex esportiu 

en una gran ciutat: l’ESPAI BARÇA, que serà una realitat l’any 2021 i que inclourà una reforma 

total del Camp Nou i un nou Palau Blaugrana, a més d’edificis complementaris i un entorn obert al 

barri i a la ciutat. 

 

Per arribar a aquest punt, però, hem hagut de recuperar patrimoni, com la parcel·la venuda de la 

Ciutat Esportiva, on hem construït dos pavellons pels equips formatius de les seccions, i hem de 

seguir invertint en patrimoni, com hem fet aquesta temporada amb la compra dels terrenys del 

tennis El Forn, fet que ens permetrà construir el futur Miniestadi a la Ciutat Esportiva. 

 

La transformació patrimonial de les instal·lacions del Club comença a prendre forma amb els 

projectes d’ampliació de la Ciutat Esportiva en un 26% i l’inici dels projectes del Nou Mini. Però tot 

això ens ho explicarà amb més detall tot seguit el directiu responsable de Patrimoni, Jordi Moix. 

 

 

UN CLUB INDEPENDENT DELS PODERS POLÍTICS I MEDIÀTICS 

 

L’últim punt al qual vull fer referència és la singuralirat del nostre club. Ho és  per moltes raons, 

però sens dubte la més important és que el Club és nostre. Els socis som els únics propietaris i 

no hem de donar explicacions a ningú més que als socis. 

 

En la independència del Barça rau la seva llibertat i la seva grandesa. I així ha de seguir sent en 

el futur, i per això, hem de treballar fort, tots units, pensant sempre primer en el Barça. 

 

Aquest és el resum de la situació en què es troba avui el Club, després d’un mandat de 5 anys. 

Aquesta serà la situació a partir de la qual s’iniciarà una nova etapa del Club a partir del proper 

juliol. 

 

A vosaltres us vull agrair tot el suport que ens heu donat. Els vostres consells, la vostra saviesa. 

Sou un actiu molt important del Club. Tot un luxe per a la Institució comptar amb els vostres 

consells i reflexions. Us vull  traslladar el meu compromís de seguir treballant amb tota 

l’honestedat fins a l’últim dia del meu mandat. Sé que vosaltres també esteu compromesos a 

seguir donant suport a l’equip i al Club. 
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Vosaltres vau ser protagonistes del gran canvi que va fer el Club amb la construcció del Camp 

Nou i l’any passat, per segona vegada, vau decidir el futur del Club en el Referèndum de l’Espai 

Barça.  

Ara, voldria acabar la meva intervenció amb aquest vídeo que donarà pas a l’exposició del meu 

company de Junta Jordi Moix. 

Ha estat un autèntic plaer poder estar avui amb vosaltres. Moltes gràcies. 

 

Visca el Barça i visca Catalunya! 

 

La transformació d’un somni (vídeo): http://www.dailymotion.com/video/x2oix2a_la-transformacio-

d-un-somni_sport 

 

 

 

http://www.dailymotion.com/video/x2oix2a_la-transformacio-d-un-somni_sport
http://www.dailymotion.com/video/x2oix2a_la-transformacio-d-un-somni_sport

