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Benvolguts socis, benvolgudes sòcies,

Soc en Víctor Font i Manté, soci 67.970 del Barça. Vaig néixer a 
Granollers fa 48 anys, estic casat amb l’Esther, tinc tres fills, Jan, Pol 
i Max, i m’he dedicat sempre al món de l’empresa, especialitzant-me 
en el sector de la consultoria. La meva localitat al Camp Nou sempre 
ha estat la mateixa, a primera graderia de tribuna, tocant el Gol 
Nord, al costat de les del meu pare i el meu avi. Des de fa set anys 
encapçalo també Sí al futur, un projecte il·lusionant i transformador 
per reconstruir el Barça.

El Club, tal com el coneixem, està en risc. La institució ha entrat en 
fallida moral pel cas Barçagate, el primer equip ha mostrat aquest 
estiu greus dificultats per competir a àmbit internacional, i l’anterior 
junta ha estat incapaç de controlar les seves despeses. A tot això, 
s’hi suma un context ple de reptes: la proximitat de l’adéu de la millor 
generació de futbolistes de la història, una competència potent 
en mans de grans magnats o d’estats sencers, un model econòmic 
exhaurit, i una pandèmia global.
En aquest escenari, és vital saber quin rumb cal seguir i quines 
decisions cal prendre. Des de Sí al futur, us garantim foc nou i un bon 
govern que posi les decisions en mans del talent, amb un projecte 
treballat des de fa anys gràcies a un equip sòlid i a les aportacions de 
centenars de socis.
El projecte que tinc l’honor d’encapçalar arriba a la seva maduresa 
quan la institució més ho necessita i convertirà el Barça en el club més 
fort i admirat del món. Amb nosaltres el Club continuarà sempre en 
mans dels socis i les sòcies, i allunyarem el fantasma de la SA. Xavi 

serà el pal de paller del nostre projecte esportiu per guanyar copes, 
lligues i Champions League. Lluirem Unicef al cantó de l’escut de la 
samarreta abans que acabi el mandat, impulsarem un Espai Barça 
viable i crearem equips femenins de totes les seccions.

Som en una cruïlla que determinarà el futur de l’entitat, i no podem 
deixar el Barça en mans de la improvisació ni de la nostàlgia de temps 
passats en les eleccions més transcendentals de la història recent de 
la institució. Després d’anys de feina constant i col·lectiva, avui a Sí al 
futur podem dir amb orgull que estem preparats per encarar aquest 
repte i fer possible el canvi esperat i reclamat pels socis i les sòcies. I 
ens il·lusionaria comptar també amb tu en aquest camí.
Gràcies als socis i a les sòcies que ens heu donat suport en la recollida 
de signatures. A tots i a totes vosaltres i als altres socis i sòcies, us 
demanem que el 24 de gener digueu amb nosaltres Sí al futur!

Visca el Barça i visca Catalunya!

Víctor Font i Manté
Candidat a la presidència del Barça

CARTA ALS SOCIS I SÒCIES
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01 Sempre m’ha agradat el futbol. Aquest és l’infantil B de l’Esport Club 
Granollers i jo sóc el cinquè per l’esquerra de la fila de dalt.

02 El 18 d’agost de 2018, els meus tres fills van veure el Barça junts al 
Camp Nou per primera vegada. Un moment emocionant per a un pare.

03 Acompanyo l’equip a les finals sempre que puc. Aquesta és la final de la 
Copa del Rei 2015 al Camp Nou en companyia dels meus tres germans.

04 He presentat Sí al futur amb l’Antoni Bassas, número 2 del projecte, 
arreu del territori en una multitud d’actes virtuals i presencials.

05 Vaig defensar la implementació del vot electrònic en assemblea 
compromissaris del 2019 després de recollir gairebé 5.000 suports de socis 
i sòcies.

06 He fundat Delta Partners, una empresa en el sector de la tecnologia 
amb oficines a tot el món i amb més de 250 treballadors de més de 50 
nacionalitats.
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A poc a poc, hem anat 
acomiadant la generació de 
futbolistes que ha fet excel·lir 
el Barça i l’ha convertit en un 
referent arreu del món. 
I, mentre això ha passat, la 
competència a Europa s’ha anat 
enfortint, amb clubs que han 
acabat en mans de magnats 
o estats sencers. Per afrontar 
aquesta situació, la nostra 
aposta passa per retenir i atraure 
el talent que ha fet història 
al Barça, mentre la Masia en 
continua creant de nou.

Víctor Font

“De paraula, ningú no renega de l’herència     
guanyadora de Johan Cruyff i Pep 
   Guardiola. Ara cal que tampoc 
             no en reneguem amb els fets.”  

Organigrama futbol

EL TALENT, 
AL CLUB

   La Masia tornarà a nodrir d’estil i 
jugadors el primer equip de futbol i 
totes les seccions.

   Només incorporarem de fora el talent 
que no tinguem a casa.

   Ens comprometem a oferir als 
referents del nostre Club el millor lloc 
perquè puguin continuar compartint el 
seu talent al Barça des de la banqueta, 
un despatx o representant la institució.

   Ens comprometem a recuperar el model 
i l’estil de joc de posició, el que tot el món 
va admirar.

   Xavi és patrimoni del Barça i no de cap 
candidatura. Tots sabem que Xavi tornarà 
al Club. Ara bé, només nosaltres hem fet 
una cosa que no ha fet cap altre candidat: 

  Recuperarem el potencial de l’esport base 
per retenir el talent que ha fet història al 
Barça. Per això, els ideòlegs esportius del 
Barça seran exjugadors que han viscut 
l’essència del planter, referents que han 
crescut i triomfat al Club.

  Aquesta idea no només es veurà als 
terrenys de joc. El talent ha de trobar-
se còmode en totes les esferes del Club: 
replicarem aquest model a tota l’estructura 
de l’entitat, de dalt a baix.

asseure’ns amb ell repetidament durant 
5 anys per bastir un projecte esportiu 
guanyador. Xavi i Jordi Cruyff en seran el 
pal de paller.

  Messi s’ha de quedar al Barça. Tenim el 
projecte perquè vulgui continuar servint 
tota la vida al Club.



Durant els propers anys, la transformació cap a aquest Barça en femení 
serà una de les grans revolucions del Club, tant als terrenys de joc com 
als despatxos, i també un dels eixos del nostre projecte de govern.

SÍ A UN BARÇA 
EN FEMENÍ

   Reforçarem els equips femenins amb una 
aposta més decidida i ferma.

   Cada disciplina del Club tindrà el seu equip 
femení. Tots ells tindran com a objectiu competir 
al màxim nivell.

   Crearem una disciplina nova: la natació 
sincronitzada.

  Al Consell Directiu hi haurà més dones que mai 
a la història del Club. Les milers de sòcies del 
Barça quedaran representades, per fi, al màxim 
òrgan de govern.

   Convertirem aquests principis en un objectiu 
prioritari a les estructures executives del Club.

SÍ A LES SECCIONS
El Barça ha de ser el club poliesportiu més gran i admirat del món. Promourem les 
seccions amb la mateixa estratègia amb què promourem el futbol. No només per 
guanyar títols, sinó perquè una bona gestió de les seccions implica més fans, més 
mercat, més públics i més ingressos.

   El nostre compromís amb les seccions és 
irrenunciable. 
  Implementarem el mateix organigrama que el 
futbol: els jugadors i les jugadores referents han de 
poder quedar-se al Barça per construir les seccions. 
Només incorporarem el talent que no tinguem a 
casa.
   Mantindrem i recuperarem les seccions no 
professionals.
   Exportarem les seccions fora de Barcelona. Hi ha 
països on l’esport rei no és el futbol, sinó un dels que 
representen les nostres seccions. És moment que les 
seccions ampliïn el fenomen fan arreu del món.

05
 Juli López

“El Barça ha de ser el club    
 poliesportiu més gran i admirat del  
 món. Sense seccions no som Barça”

 Joana Barbany

“Aquest canvi estructural és imprescindible: 
  ens farà més coherents amb el que volem ser, 
  més competitius, més que un Club”.
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Víctor Font

“Som el canvi real i tranquil. Un 
canvi ferm, responsable, des del 
consens, reunint les prioritats d’una 
majoria barcelonista. Un canvi 
sense nostàlgia ni hipoteques: 
només futur. Amb tu i milers de 
socis i sòcies, estem a punt per fer 
possible el canvi que volem!”.

Som foc nou i bon govern. Som un projecte transversal i transformador 
que va començar a dissenyar-se el 2013 per triar el camí guanyador en 
aquesta cruïlla històrica. I avui tenim el projecte i l’equip amb la millor 
experiència i capacitats per fer-ho possible.
Passarem de les velles juntes directives, on només calia ser soci 
i poder avalar per formar-ne part, a un nou Consell Directiu amb 
membres capacitats professionalment i amb experiència. En aquesta 
nova direcció hi reunirem tres perfils clars: persones procedents del 
món de l’esport,    de l’empresa i de l’àmbit institucional. 

01 Víctor Font (Granollers, 1972) – Soci 67.970. Candidat a la 
presidència. Fa 14 anys va fundar l’empresa Delta Partners, que ha 
esdevingut una multinacional referent en consultoria estratègica de 
telecomunicacions.
02 Toni Nadal (Manacor, 1961) – Soci 63.944. Expert en gestió 
de l’adversitat, valors i superació, s’incorporarà a la nova àrea de 
comportament que vetllarà perquè se segueixi un codi ètic a tot el 
club.
03 Joana Barbany (Barcelona, 1974) – Sòcia 94.362. Directora 
general de Societat Digital de la Generalitat, aportarà el seu 
coneixement en l’àmbit digital des del Consell Directiu.
04 Ramon Cugat (L’Aldea, 1950) – Soci 18.309. Metge de prestigi, 
formarà part del Consell Directiu i contribuirà en les decisions de l’àrea 
medica i en la nova àrea de Psicologia i Comportament.
05 Annamari Basora (Manresa, 1961) – Sòcia 125.091. Directora de 
Comunicació i de Patrocinis de La Vanguardia.  Neboda d’Estanislau 
Basora, formarà part del Consell Directiu per aportar coneixement en 
les àrees institucional i social.
06 María José Balañá (Barcelona, 1957) – Sòcia 76.624. 
Responsable del sector de l’entreteniment del Grup Balañá, formarà 
part del Consell Directiu per aportar coneixement als àmbits social i 
institucional.
07 Carolina Fabregat (Barcelona, 1987). Sòcia 70.844. Es dedica a 
l’emprenedoria i al sector de les start-ups. Formarà part del Consell 
directiu i se centrarà en l’àmbit econòmic del Club. 
08 Maria Teresa Andreu (Barcelona, 1952) – Sòcia 36.392. Pionera 
del futbol femení del Barça, ha estat membre de la UEFA en el Comitè 
de Futbol Femení, entre altres càrrecs. Aportarà coneixement a l’àrea 
esportiva i a la de relacions institucionals des del Consell Directiu.
09 Xavier Carbonell (Barcelona, 1970) - Soci 97.552. Director 
executiu amb gran experiència en la indústria de l’instrumental mèdic 
i especialitzat en gestió del canvi, màrqueting, biotecnologia i salut. 
Formarà part del Consell Directiu per aportar coneixement de l’àmbit 
econòmic i empresarial.

10 Luis de Val Mínguez (Barcelona, 1979) - Soci 41.480.Fundador 
i CEO de YouPlanet. Expert en l’àmbit de la producció i la distribució 
d’obres audiovisuals i entreteniment. Des del Consell Directiu, aportarà 
coneixement de l’àmbit audiovisual, l’entreteniment i les xarxes 
socials.
11 Iñaki Ecenarro Iturrioz (Errenteria, 1973) - Soci 85.968. 
Emprenedor i inversor en empreses tecnològiques. Fundador de 
l’empresa Trovit, una referència en el món de les start-ups. Formarà 
part del Consell Directiu per aportar coneixement de l’àmbit econòmic, 
empresarial i de les noves tecnologies.
12 Oscar Pierre Miquel (Barcelona, 1992) - Soci 58.434. Enginyer 
aeroespacial, fundador i director general de Glovo, formarà part 
del Consell Directiu per aportar coneixement de l’àmbit econòmic i 
empresarial.
13 Manel Sarasa Serra (Barcelona, 1971) - Soci 81.480. Enginyer 
industrial i emprenedor en sèrie, formarà part del Consell Directiu per 
aportar coneixement de l’àmbit econòmic i màrqueting.
14 Joaquim Uriach Torelló (Barcelona, 1966) - Soci 9.430. President 
del grup farmacèutic Uriach, formarà part del Consell Directiu per 
aportar coneixement de l’àmbit econòmic i l’institucional.
15 José Manuel Villanueva Villabla (Barcelona, 1976) Soci 36.622. 
Co-fundador de Privalia i de 011h, formarà part del Consell Directiu 
per aportar coneixement de l’àmbit econòmic i digital.
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16 Antoni Bassas (Barcelona, 1961) - Soci 69.829. Periodista  i 
número 2 del projecte. Com a executiu del Club, dirigirà el gabinet 
de Presidència i participarà en la gestió de les àrees de Relacions 
Institucionals, Comunicació i la Fundació.
17 Juli López (Granollers, 1969) – Soci 123.758. Exfutbolista 
professional format a La Masia, fa 21 treballa com a executiu a una 
multinacional. Assumirà el càrrec de Director General d’Esports.
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ELS SOCIS I SÒCIES, 
AL CENTRE
Posarem els socis i les sòcies al bell mig del model de gov-
ernança del Club. Venen decisions transcendentals, una re-
construcció que ens implicarà a tots, i aquest canvi el farem 
sent transparents en tot moment amb els socis i sòcies.

Doctor Cugat

“Tractarem els socis i les 
sòcies com a autèntics 
propietaris del Club”. 

   Som garantia que els socis i les sòcies seran els 
propietaris del Club. No serem una SA.
  Un cop reformada la llei, implementarem el vot 
electrònic en els següents casos:

Eleccions a la presidència i recollida de signatures per 
als vots de censura o per al suport a precandidatures. 
Sempre en convivència amb el vot presencial.

Assemblees de compromissaris, perquè les grans 
decisions anuals siguin refrendades pel nombre més 
elevat de socis i sòcies.

Altres consultes sobre qüestions rellevants per a la 
institució, especialment les simbòliques.

   Reformarem els estatuts per adequar-los al segle 
XXI i poder impulsar les següents mesures:

Renovar el funcionament de l’assemblea de 
compromissaris.

Retornar al mandat de quatre anys per renovar la 
legitimitat de forma habitual.

Treballar per eliminar el sistema d’avals i facilitar la 
pertinença al Consell Directiu en base a l’experiència i 
la capacitat.

   Organitzarem trobades trimestrals amb socis, 
penyistes i grups d’opinió per escoltar les seves 
propostes i compartir informació.
   El Barça vetllarà pel rejoveniment i l’enfortiment del 
moviment penyístic. La figura de l’Alt comissionat de 
la Junta Directiva al moviment penyístic i moviment 
associatiu tindrà veu a les reunions del Consell 
Directiu.

Recuperarem el vincle del soci amb l’Estadi. És urgent deixar enrere el 
75-77% d’ocupació cronificat i generar una assistència massiva de socis 
(abonats i no abonats). De mitjana, hi ha més de 20.000 seients que no 
s’ocupen a cada partit, i s’ha demostrat que el Seient Lliure acaba incen-
tivant a buidar encara més l’Estadi. Aquesta tendència s’acabarà.

SÍ A UN ESTADI PLE 
DE SOCIS I SÒCIES

  Prioritzarem que el Camp Nou s’ompli amb 
socis (abonats o no) per sobre dels visitants 
ocasionals.
  En comptes de fomentar el Seient Lliure, 
abaratirem el preu anual dels abonaments als 
socis que més assisteixin a l’Estadi i al Palau.
  A cada partit, hi haurà un paquet d’entrades 
a preus assequibles per als més de 30.000 
socis que no tenen abonament.

   A les finals, reservarem un paquet d’entrades per 
als socis abonats i un altre per a no abonats. En 
funció de l’assistència a l’Estadi cada temporada, 
tindran prioritat en l’accés a aquestes entrades.
  Amb la inauguració del nou Camp Nou, donarem 
entrada a un mínim de 5.000 nous abonats.
   Habilitarem un sistema de recuperació de seients 
sense ús de llarga durada per cedir-los a socis no 
abonats.
   Potenciarem el passaport infantil.

Annamari Basora

  “Volem convertir cada dia de partit en     
 una experiència pensada per als socis,
      que incentivi el desplaçament a l’Estadi”.
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 SÍ A UNA BONA 
GESTIÓ ECONÒMICA
La fràgil situació econòmica del Barça, combinada amb l’altíssima competència i la 
incertesa provocada per la pandèmia, obliguen a repensar l’estructura econòmica del 
Club i dotar-la de tots els ingredients necessaris perquè funcioni a ple rendiment.

  Tenim a punt un pla per als primers 100 dies 
que equilibrarà el compte de resultats d’aquesta 
temporada i refinançarà el deute que venç a 
l’estiu.

  Tenim previst un pla amb una gestió racional 
de la despesa i noves línies d’ingressos que ens 
permetran facturar 1.400 milions d’euros en 
acabar el mandat.

  Vendrem nous productes i serveis sense 
intermediaris als 400 milions de fans d’arreu del 
món en merchardishing/e-commerce, continguts 
audiovisuals i gaming/e-sports.

  Per fer possible l’execució i el finançament 
de part del pla, tenim preacords amb socis 
estratègics en cada àrea.

  El pla serà responsabilitat d’un equip 
d’executius de màxima solvència seleccionats 
durant aquests set anys encapçalat per un CEO 
de primer nivell.

L’Espai Barça és la inversió més gran de la història del Club. El pressupost inicial de 
600 milions d’euros presentava un fórmula de finançament, ara obsoleta, de 200 
milions procedents dels naming rights, 200 milions recursos propis i 200 milions 
de deute. Avui el pressupost ha evolucionat fins als 815 milions, i es planteja un 
finançament amb Goldman Sachs de 400 milions de deute bancari i 415 milions en 
bons garantits amb els futurs ingressos a obtenir.

SÍ A UN ESPAI 
BARÇA VIABLE

  El nou Camp Nou i el nou Palau són una necessitat 
urgent. Farem tot el possible perquè siguin una 
realitat durant aquest mandat.

  Impulsarem urgentment un Espai Barça que 
asseguri que el Club continuarà en mans dels socis 
i les sòcies i que ens permeti continuar competint a 
l’elit.

  Tenim una alternativa de finançament en cas que 
l’acord amb Goldman Sachs no sigui acceptable.

  Els socis i les sòcies aprovaran el projecte final en 
referèndum.

  L’Espai Barça ajudarà a dinamitzar les Corts i fer 
encara més atractiva la ciutat de Barcelona als ulls 
del món.

“Avançarem cap al club 
total: farem un Barça 
que vagi més enllà 
del futbol tradicional 
que es converteixi 
en un actor clau en 
la indústria global 
de l’entreteniment”.

Víctor Font

Tenim clar que no posarem en risc el 
patrimoni del Barça. Quan entrem al 
Club, revisarem la situació del projecte, 
en especial el finançament, i, si cal, 
l’adequarem a les necessitats, oportunitats 
i capacitats actuals de l’entitat. Impulsarem 
un Espai Barça viable que impedeixi que la 
propietat deixi d’estar en mans dels socis 
i les sòcies i garanteixi que continuem 
competint a primer nivell. Si les xifres 
posen risc una d’aquestes condicions, no 
engegarem un projecte que posaria en risc 
la supervivència del Club. Finalment, els 
socis i les sòcies tindran la darrera paraula 
sobre el projecte en referèndum.
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“El Barça ha de ser sempre un referent   
     per allò que guanya, però
       sobretot per com ho guanya”.

UN CLUB AMB CAUSA
Ens comprometem a ser decisius i proactius per fer un món més just, més democràtic i viable. La finalitat    
primordial dels nostres projectes socials seran els nens   i les nenes de Catalunya i el món.  

L’ONU ha marcat 17 grans objectius de desenvolupament sostenible per al segle XXI, i un d’ells és 
l’educació de qualitat. Farem nostre aquest objectiu: serà la nostra bandera durant el mandat, i marcarà 
el propòsit de convertir-nos en el Club més estimat pels nens i per les nenes. No només per allò que 
guanyem, sinó també per com ho guanyem. El millor club del món,    el millor Club pel món. 

   Mitjançant projectes educatius d’abast 
local i internacional, aprofitarem al màxim 
la capacitat del Barça per impactar 
positivament al món.

   La Fundació impulsarà aquests projectes 
dirigits a la infància i a la joventut. Seran 
triats per tècnics i avalats posteriorment 
pels socis i les sòcies.

   Desenvoluparem i enfortirem relacions 
clau amb socis estratègics com l’ONU i 
UNICEF.

  Abans d’acabar el mandat, UNICEF 
tornarà a lluir a la nostra samarreta, al 
costat de l’escut, gràcies a l’acord amb 
partners estratègics.

  Estendrem i adaptarem el codi de 
comportament del Consell Directiu, que 
serà referència a tots els estaments del 
Club.

   Implementarem una nova àrea de 
Comportament al club que vetllarà perquè 
de dalt a baix se segueixi aquest codi ètic.

Toni Nadal



SÍ A LA 
NOSTRA 
HISTÒRIA
El Barça defensarà sense complexos la seva catalanitat. Som i 
serem un club catalanista. 

   El Club estarà sempre al costat del que decideixin els catalans i les catalanes 
a les urnes. La voluntat democràtica, dins i fora del Club, és absolutament 
insubornable.

  Prendrem un paper actiu en la defensa del català. Ens implicarem activament en 
accions i iniciatives socials que contribueixin a normalitzar la nostra llengua.

   Potenciarem el coneixement i la difusió de la història del nostre Club. Ampliarem 
les iniciatives de record als nostres referents i a la nostra història.

   Adaptarem el Museu a les possibilitats del segle XXI per oferir una millor 
experiència.

Antoni Bassas

“Promocionarem el nostre idioma i la nostra 
història entre els treballadors i els esportistes 
del Club, i la societat en general”.
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Encarregarem una auditoria per conèixer la 
situació del Club i la gestió dels darrers anys. 
No impulsarem cap acció de responsabilitat 
contra la junta anterior, però sí que demanarem 
responsabilitats individuals, si s’escau.

Equilibrarem el compte de resultats d’aquesta 
temporada i renegociarem el deute urgentment.

Aplicarem un nou model de despesa que 
protegeixi el model actual de Club.

Revisarem el projecte actual de l’Espai Barça, i 
convocarem un nou referèndum a principis de la 
temporada 21/22.

Renovarem Leo Messi perquè acabi vinculat       
al Barça tota la vida.

Rebaixarem els preus del abonaments als 
socis que més assisteixin a l’Estadi.

Agilitzarem els terminis de la llista 
d’espera per tenir abonaments.

Democratitzarem el Club amb consultes 
freqüents als socis, i per fer-ho utilitzarem     
eines com el vot electrònic.

Reformarem els estatuts: suprimirem 
els avals, renovarem l’Assemblea de 
Compromissaris, i tornarem als mandats 
de quatre anys.

Posarem en marxa la creació dels equips 
femenins de les seccions.
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ELS 100 PRIMERS DIES
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