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G R A D A ,  T Í T O L S  I  R E C U R S O S



150.000 SOCIS
171.100 PENYISTES

1.273 PENYES

J O  N O  S O C  D E L  B A R Ç A  P E L S  T Í T O L S  Q U E  G U A N Y A
N I  P E L  Q U E  T É  A L  B A N C ,  S I N Ó  P E L  Q U E

R E P R E S E N T A ,  P E R  L A  S E V A  I D E N T I T A T  I  P E R  C O M
E M  F A  S E N T I R ”  

( F R A G M E N T  D E  L A  C A R T A  P E R S O N A L  D ’ U N  S O C I  A
T O N I  F R E I X A ) .



ENS EN SORTIREM GRÀCIES A LA NOSTRA FORÇA SOCIAL

Ja som el primer club de futbol i el més gran. omés hem de
posar-hi ordre amb una gestió racionalitzada, una estratègia
esportiva com a base dels nostres recursos i la defensa de la
identitat del barça com a valor únic i distintiu que ens fará molt
més desitjats i valorats a tot el món. Rebutgem el discurs
apocalíptic d’un club en runes, al bell mig de la tempesta
perfecta i a tocar, inevitablement, de l’apocalipsi. 

No som a prop de la fi del món, no cal refundar un Barça amb
121 anys d’història... El que ara cal és un president capaç de
defensar la institució i gestionar-la amb criteri i experiència,
amb amplis coneixements de futbol i sobretot que protegeixi la
independència del club d’interessos externs.

COM ENS
RECUPERAREM?

#FIDELSALBARÇA



Tinguem-ho clar, el resultat econòmic del club depèn de les decisions esportives. Voler
separar una cosa de l’altra és un error. 

• Consciència d’on som: al final d’una etapa excepcional del millor equip de la història del
Barça i del futbol. 

• El nucli de jugadors que van guanyar el sextet i els dos triplets està tancant el cicle.
Encara que mantinguem grans jugadors com Messi, Busquets o Piqué, ara comença un nou
cicle d’èxits amb l’adequada gestió de La Masia, el Barça B i el primer equip. 

• Missatge postiu: som capaços de tornar a fer un equip CAMPIÓ. Ja ho hem fet altres
vegades i ara som al principi del que ha de ser un nou gran cicle d’èxits. 

• Recuperem el nostre model campió: jugadors de casa + posicions essencials amb
jugadors de fora i cracs que vulguin guanyar la Pilota d’Or i tinguin la visió que ser fidels a
la identitat del Barça és el nostre patrimoni més valuós, allò que ens farà generar els
mitjans necessaris. Enmig de tanta indústria, el nostre és un producte artesanal i sempre
diferent, un futbol de qualitat i d’èxit.

FUTBOL = RECURSOS

Tots compartim aquest mateix
sentiment i sabem que és

aquesta fidelitat al barça i el
respecte profund per la seva

autenticitat allò que ens
ajudarà a construir el Futbol

Club Barcelona d’aquest segle.



L'OBSESSIÓ PER FACTURAR 1.000 MILIONS SENSE AVALUAR: 

• Marge de beneficis 
• Pèrdua de valor social (Seient Lliure) 
• Protecció de l’autenticitat i identitat 

MÉS DINERS EN FITXATGES, MENYS TÍTOLS 

Comparem les xifres dels darrers 10 anys, on hi trobem dues etapes molt diferenciades,
una del 2010 al 2015, on vaig tenir l’honor de ser directiu sota la presidència de Sandro
Rosell, i una altra del 2015 al 2020 presidida per Josep Maria Bartomeu. Hem passat de 99
milions anuals en fitxatges a 237 milions.

Augment del cost de la massa salarial i amortitzacions per sobre del 250 % d’increment.

“EVITEM ELS ERRORS QUE HAN
PORTAT A LA SITUACIÓ ACTUAL”



MÉS FACTURACIÓ, MENYS BENEFICIS  

Hem passat de guanyar 34 milions d’euros a l’any a guanyar-ne 16 milions (1,94% respecte als
ingressos), malgrat gairebé duplicar els ingressos(*).  

(*) No es tenen en compte les pèrdues degudes a la Covid-19. En milions d’euros.



 Fer que la gestió esportiva estigui en mans de professionals amb àmplia experiència a la casa i
que entenguin i respectin els valors identitaris del club.    
Formar jugadors i entrenadors des de la masia per potenciar el talent propi.    
Aplicar el concepte de racionalitat a totes les inversions del barça, com ara innovation hub, barça
studios i mission hills, per prioritzar les activitats esportives i avaluar la viabilitat de les
corporatives.     
 Fer l’espai barça.  

Inversions en jugadors o altres àrees del club que perjudiquin l’equilibri econòmic del club.    
 Si es diu que sí a tot, sota la pressió mediàtica, el barça en surt perjudicat i, a sobre, no guanyem.    
Fer del club un negoci de compra i venda de talent per a alguns.   

LES SOLUCIONS 

LES LÍNIES VERMELLES.  

LA HISTÒRIA ENS DONA LA RAÓ   

1984 / TRASPÀS DE MARADONA  
Es va aprofitar l’estructura d’equip, mantenint la defensa. Només es va fitxar Archibald i es va guanyar
la Lliga.    

2000 / FUGA DE FIGO  
Es va gastar la clàusula en compres cares i de baix rendiment. No es va guanyar res en cinc anys.
Precipitació.   

 2003 / FITXATGE DE RONALDINHO  Decisió esportiva i estratègica d’èxit + Eto’o, Deco, Edmílson i abans
també Rafa Márquez.   

BONES DECISIONS = TÍTOLS I SOLVÈNCIA ECONÒMICA.

2017 / FUGA DE NEYMAR  
El Barça va ingressar 190 milions nets i va obtenir uns beneficis de 13 milions. En tres anys s’han gastat
gairebé 1.000 milions en reforços, grans jugadors amb sobrepreu per les urgències i la pressió
mediàtica.    

COM ÉS AQUEST FUTBOL TAN NOSTRE QUE VOLEM POTENCIAR?  
Talent propi, intel·ligència tàctica, domini de la pilota, tenir el control dels partits des de la recuperació
de la pilota i la pressió del nostre joc d’atac.  I l'excel·lència en aquest estil de joc només es pot
aconseguir amb un equip format principalment per jugadors que hagin mamat aquest estil de joc.    

 LA NOSTRA MANERA DE JUGAR A FUTBOL ÉS ÚNICA AL MÓN  
PARADIGMA: FINAL DE WEMBLEY 2011  



SORTIM A GUANYAR!



Massa salarial esportiva al límit.  
Despeses de gestió creixents (20 %).  
Increment greu de l’endeutament (800 m).  
Incompliment de la ràtio estatutària.  
Més de 1.000 milions en fitxatges en tres anys.  
Augment de la facturació sense beneficis.  
Operacions comptables de jugadors per evitar pèrdues.  
Dependència pressupostària dels traspassos (124 milions) + permutes de jugadors.  
Projectes sense retorn  

Innovation hub  
Barça studios  
Mission hills    

Barça Corporate: cal avaluar els riscos i la rendibilitat, ja que es tracta d’un projecte d’alt risc que
posa en perill el patrimoni i els actius del club. (porta d’entrada a una societat anònima).  

Massa salarial: avaluació de la massa salarial per establir una xifra realista del que pot aguantar el
club.     
Messi: afrontar el futur de Leo Messi de la manera més avantatjosa per al FC Barcelona. Ens
asseurem amb ell, parlarem amb confiança, sabrem què vol i les seves il·lusions i ambicions
professionals. Per part nostra, li direm fins on pot arribar el FC Barcelona per aconseguir la seva
continuïtat.   
El millor final o l’adeu de Messi, quan hagi de ser, és una obligació i una responsabilitat de la nova
junta perquè ha estat el jugador més important de la nostra història, líder de la nostra millor època
i del millor Barça de sempre. Si la història del Barça amb Messi com a jugador ha d’acabar, ens
agradaria que ho fes com correspon a l’alçada del FC Barcelona i del millor futbolista de tots els
temps.  
NIKE Anàlisi del nou replantejament de merchandising i licensing propis i productivitat del
contracte amb la multinacional.    
Negociació del deute i aprovació en assemblea d’un pla quinquennal de recuperació.    
Compromís i consens social.    
CAN RIGALT: Solució patrimonial.    
Explotació dels Title Rights.    
Gira asiàtica del primer equip.        

EL NOSTRE PLA DE RUTA 
 Primer pas: focalitzar els punts negres que afecten la inversió dels recursos.  

Segon pas: activar un pla d’acció enfocat a racionalitzar les despeses més importants del club i fer una
gestió molt més efectiva.   



#FIDELSALBARÇA



Sponsor de la samarreta de joc, de la roba d’entrenament i de les samarretes de les seccions amb
un pla alternatiu que ens donarà més ingressos que Qatar Arways, Rakuten i Beko.   
Recuperació i millora de la gestió i del rendiment de l’e-comerç audiovisual (abans Rakuten).  
Incorporació d’sponsors NOVA ECONOMIA / VERD o MEDIAMBIENTAL.  
Començar l’Espai Barça.    

Donar confiança i suport a tots els tècnics actuals, perquè és el que toca en aquest moment.
Estabilitat i confiança en ells i en els jugadors.  
Potenciar l’assistència i l’animació al Palau.  
Promocions especials per a facilitar la major assistència possible.  

Poder estrenar, com més aviat millor, les noves instal·lacions dins de l’Espai Barça.    

Mantenir el suport a les seccions amateurs amb la possibilitat que puguin seguir contenint aquell
sentit originari de l’esport pur i social i desenvolupar-lo en les millors condicions.  

Tercer pas: Donar un nou enfocament a les grans fonts d’ingressos i començar els grans projectes
pendents:   

PALAU I FAMÍLIA  
Les seccions formen part de la riquesa i de l’extraordinari patrimoni del nostre Club, el FC Barcelona. 
 
És una inversió social i generadora de recursos perquè formen part de la nostra identitat i de la nostra
història. Som diferents perquè som també el futbol femení, som bàsquet, handbol, hoquei sobre patins i
futbol sala. Equips professionals que ens representen i fan Barça.  

Les podem millorar ampliant la presència de jugadors de casa.  

Només si les reforcem socialment i les podem identificar amb la totalitat dels socis i penyistes
aconseguirem una vinculació emocional millor i més gran a nivell de patrocini.  

És exigible (i cal exigir) el creixement dels equips femenins de totes les seccions i cal potenciar-los
amb cura, amb la fesomia i els valors propis, adequats als temps, i amb els esforços que calgui.   

AMB CARÀCTER D’URGÈNCIA   

A MITJÀ TERMINI  

SECCIONS SOCIALS  



COMENÇAR L’ESPAI BARÇA    
És necessari, té un finançament sostenible i ja és una urgència patrimonial.   

Encara que són moments difícils per abordar una inversió de 800 milions d’euros, també cal dir que és
un mandat dels socis aprovat per referèndum i ratificat en assemblea l’any 2014.    

Tenim una excel·lent proposta de finançament amb goldman sachs.     La nova instal·lació generarà 200
milions d’euros cada temporada i haurem de retornar 50 milions cada any durant 25-30 anys. 

POSSIBILITAT DE MILLORAR-LA? HO INTENTAREM.
El nou Camp Nou, el nou Palau Blaugrana i el pb-2, tot l’entorn i la urbanització del nostre espai comú
veïnal il·lusiona. en poc temps també tindrem les millors instal·lacions urbanes que ha tingut mai una
institució esportiva.  

MODEL DE GOVERNANÇA  
El president i la Junta Directiva són els únics responsables de la direcció del club. no val excusar-se en
el cos executiu.   

Aquesta direcció ha de ser eficient, austera, molt productiva, amb comunicació directa amb el soci.   

No es pot governar pretenent quedar bé amb la premsa, l’opinió pública, els poders fàctics o els
polítics.  

Aquest punt està relacionat amb mantenir el barça independent d’interessos polítics, empresarials,
econòmics o mediàtics.   

Tenim la valentia, el lideratge i el convenciment de saber molt bé el que volem fer.    

I tot això des d’un òrgan de direcció col·legiat com és la junta directiva.  

Sense presidencialismes, tot i que serà el president qui tingui l’última paraula.  



HORITZÓ
SOCIAL

TONI FREIXA PRESIDENT
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-  Sabem que el club són els seus socis i la seva identitat és una
forma de fer,
pensar i sentir que ens fa únics.
-  Seguir sent autèntics, seguir sent fidels al Barça és la millor
forma de
preservar el club dels interessos que el volen convertir en una
multinacional
o societat anònima on la facturació és més important que el soci.
-  L’autenticitat és el nostre millor valor i allò que ens portará el
millor rendiment
econòmic.
-  Hem de donar molt més valor a aquesta identitat, fomentant la
participació
del soci i del seguidor fidel.

LA IDENTITAT BARCELONISTA ÉS LA NOSTRA GENT I
ELS NOSTRES SENTIMENTS

ÉS LA FIDELITAT AL
BARÇA EL QUE ENS

MANTÉ ÚNICS, EL QUE
ENS FA MÉS QUE UN

CLUB

#FIDELSALBARÇA



A L’ESTADI, MÉS BARCELONISTES QUE TURISTES
a) Fomentem l’assistència dels socis i barcelonistes fidels
Com més bé expressem aquesta identitat és aplaudint i celebrant els gols al
Camp Nou.

Un dels valors que ens agermana és el compromís i l’esforç que tots els socis,
des de fa molts anys, realitzem per defensar i mantenir l’autenticitat i el
veritable sentit del barcelonisme al nostre estadi.

Però som conscients que algunes estratègies han convidat els socis a deixar
d’assistir-hi regularment. Sabem com fer-los tornar i, el que encara és millor,
es trobaran envoltats de més i de nous barcelonistes, un gran espectacle.

A l'exèrcit d’abonats hi sumarem socis en llista d’espera d’un abonament i
penyistes que, sota el magnífic i poderós aparell de la Confederació Mundial,
podran gaudir de seients a preu d’abonament perquè més de 180.000
barcelonistes disposin de l’oportunitat d’assistir-hi durant la temporada, fins i
tot més d’una vegada. 

Ser fidel és també una qüestió d’oportunitats que la directiva té l’obligació de
promoure, facilitar i fins i tot imposar davant d’aquells que defensen vendre
totes les entrades als turistes.

1 .  F A R E M  Q U E  E L  C A M P  T O R N I  A  S E R  U N  C L A M

Incentivar l’ús social de l’abonament amb avantatges per als socis més
fidels i actius, amb descomptes a l’abonament per assistència i prioritat
d’entrades per a  finals i grans desplaçaments.

Fer una reserva important i dinamitzar l’ús de seients a preu
d’abonament per a socis en llista d’espera i penyistes.

Si és possible, ampliar la Grada d’Animació i millorar-ne les condicions en
qualsevol cas.

Seient Lliure sense pagament avançat ni garantit. 
Fórmula tradicional

C O M  H O  F A R E M ?

01



Podem arribar a fer un rècord amb 80 milions anuals de taquillatge (ara és de
70 milions).

Si gestionem millor els 22.000 seients buits per partit podrem donar cabuda als
socis no abonats o barcelonistes ja que podran deixar-lo a un altre barcelonista, amic, veí,
familiar, etc., o podran cedir-lo al club perquè es pugui vendre a preus d’abonament.

A més, continuarem venent les entrades als turistes, que tindran una experiència més real
i autèntica del que és el nostre Club.

El Seient Lliure ens ha d’ajudar. No ens ha d’allunyar.

Com aconseguirem omplir el Camp Nou de barcelonistes
fent-ne un bon ús i, a la vegada, seguir ingressant per la
venda d’entrades a
turistes?

UN SOCI SEMPRE INFORMAT DE
LA SEVA CONTRIBUCIÓ

Cada soci rebrà, a més de la
seva liquidació del Seient Lliure,
l’agraïment del club pel benefici

aportat per ell amb la finalitat
que valori la seva aportació, tot

i que es considera la seva
assistència com el principal

servei i objectiu de l’abonament.



UN CLUB DE SOCIS AMB VALORS SOCIALS

a) Fem penyes, fem pinya 1.273 penyes, 171.100 penyistes censats i 30
federacions són la millor prova que el barcelonisme fidel i autèntic
segueix viu amb molta més força.

Un projecte amb una imatge extraordinària i un pla d’acció social
barcelonista al voltant dels valors, l’esport i la cultura. La seva capacitat
per fer barcelonisme des del compromís amb el territori n’és un exemple,
com també ho és la seva capacitat d’integració de forma harmoniosa a
totes les idees i pensaments dins del barcelonisme.

Però si hem de destacar una cosa exclusiva dels penyistes, diríem que és
el seu activisme, l’actitud de servei i l’extraordinària vocació
barcelonista.

El Club pot i ha de premiar, valorar i fomentar aquest servei donant
resposta de millora en diferents àrees:

El Club ha de seguir acompanyant i donant suport a una organització
identitària del Club i, en aquest sentit, treballar per ampliar, millorar i
seguir modernitzant el moviment i els seus integrants, donant resposta
als seus problemes i demandes, impulsant i implantant les següents
accions, a títol enunciatiu i no limitatiu:

1.- Seguir comptant amb l’Oficina d’Atenció al Penyista, com una eina al
servei i a la disposició de les penyes i dels penyistes, donant-los el millor
tractament i procurant escoltar els seus problemes i resoldre’ls.

2.- Impartir formació als treballadors del Club adscrits a l’Oficina a
aquest efecte.

3.- Respectar el conveni que el Club ha firmat amb la Confederació
Mundial de Penyes i, en la mesura del possible, potenciar les seves eines
per tal de consolidar l’estructura actual i satisfer les demandes i
problemes que es detectin.

4.- Aprofitar la implantació del moviment penyístic al territori per a la
promoció de la cultura, l’educació i la solidaritat, a través dels valors i la
història del FC Barcelona.

5.- Procurar aconseguir fonts de finançament per a les penyes, mantenint
a aquest efecte una comunicació i col·laboració estreta amb la
Confederació Mundial de Penyes, les seves Comissions, Penyes i
Penyistes.

2 .  T O T S  U N I T S  F E M  F O R Ç A
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6.- Mantenir, aplicar i, en la mesura possible, potenciar aquells
mecanismes i projectes ja instaurats i que siguin beneficiosos per a les
penyes, així com mantenir l’estratègia de creixement del moviment a
nivell nacional i internacional.

7.- Donar resposta a ampliar i millorar l’accés i l’assistència a l’Estadi del
Penyista. Per fer-ho, reservarem una quota d’entrades, que quedaran
lliures i de les quals el Club en disposarà en els partits del primer equip
al Camp Nou per, a través de la Confederació, oferir-les, gestionar-les i
lliurar-les a les penyes i penyistes a preus d’abonament. Es procurarà fer
el mateix pel que fa a les seccions.

8.- Negociar i procurar establir convenis de col·laboració i reciprocitat
amb altres Clubs per aconseguir entrades a preus assequibles i
moderats a camp contrari per a penyistes i socis, perquè el nostre equip
es pugui veure acompanyat en aquests partits fora de casa.

9.- Negociar amb els diferents operadors de viatges i, en especial, amb
FCB VIATGES, per procurar aconseguir preus moderats pels penyistes en
desplaçaments i hotels per veure els partits del nostre equip de futbol i
de les diferents seccions.

10.- Negociar amb els diferents operadors de televisión per procurar
aconseguir un millor tractament i abaratiment de quotes a pagar per
poder veure partits del FC BARCELONA.

Pel que fa a BARÇA TV, treballarem i negociarem per aconseguir que es
vegi en obert a la resta d’Espanya.

11.- Mantenir i, si s’escau, millorar els actuals avantatges del carnet de
penyista: descomptes (Botiga FCB), ticketing, hospitalitat, marxandatge,
accessibilitat per fer compres a la botiga des de tots els territoris, etc.,
així com explorar i, si s’escau, implantar fórmules per potenciar-los i
crear-ne de nous.

12.- Millorar la comunicació, l’accessibilitat i el coneixement dels serveis
que penyes/federacions i Confederació presten als penyistes i explorar i
fomentar activitats tant presencials com en línia per apropar i
incorporar al moviment penyístic els barcelonistes més joves, per tal de
potenciar el relleu generacional.

13.- Quant als actes que organitzin les penyes, garantirem la presència de
membres de la Junta Directiva, Comissions, exjugadors.



14.- Volem estendre aquesta presència als actes als jugadors dels nostres
equips professionals de futbol i de les seccions, per la qual cosa negociarem
amb els responsables de l’staff tècnic i amb els propis jugadors, per fer-los
veure la importància del moviment penyístic i que ho sentin a prop. Als
desplaçaments fora de casa, volem aconseguir que els nostres jugadors
dediquin un temps a estar al costat dels penyistes, socis i simpatitzants del
territori que visitem.

15.- Propiciar l’enfortiment de la relació amb l’Agrupació Barça Jugadors per
posar en valor la trajectòria dels jugadors en les activitats de les penyes. 

16.- Complir els Estatuts pel que fa a l’assistència de Vicepresidents i
President del Club als actes de 25 i 50 aniversari que organitzin les penyes,
amb independència que puguin assistir a trobades de penyes i a altres
actes.

17.- Comunicar a les penyes els directius, membres de comissions,
exjugadors i, si s’escau, jugadors en actiu, que assistiran als actes que
aquestes organitzin, amb l’antelació suficient perquè ho puguin comunicar
als seus penyistes, socis del club i simpatitzants, per tal d'atreure públic i
fomentar una major assistència.

18.- Treballar conjuntament amb les penyes perquè dediquin una part dels
seus actes a dur a terme activitats de tipus solidari, com una activitat més
per preservar, donar a conèixer i propagar els valors del Club.

19.- En la vessant solidària, renovar el compromís del moviment amb la
Fundació del F.C. BARCELONA i la seva participació com a membre del
Patronat, per tal de mantenir i potenciar la col·laboració entre elles en les
accions actuals i de futura creació de la Fundació al territori i estendre-ho a
l’OFICINA D’ATENCIÓ ESPECIALITZADA.

20.- Amb independència del manteniment del Congrés Mundial de Penyes que
se celebra cada any, coincidint amb la celebració del Trofeu Joan Gamper,
com a gran festa del moviment penyístic, serem receptius a la possibilitat
d’organitzar anualment Trobades Mundials de Penyes, sempre que així ho
proposi i ho decideixi alguna penya que assumeixi l’organització i la
Confederació, i es compti amb recursos econòmics per al seu finançament,
col·laborant i ajudant el Club a obtenir-los.



El Futbol Club Barcelona neix de l’amor pel futbol i dels seus valors universals d’esportivitat, inclusió i
respecte. Com diu el nostre himne, “una bandera ens agermana” i, com a tal, el Barça ha de tenir
cabuda per a tots els barcelonistes, també aquells que durant molts anys han estat obviats. 

Per això volem potenciar la Mesa d’Assessors, que actualment està constituïda i integrada per
representants de diferents entitats que representen col·lectius de discapacitat i en risc d’exclusió,
com ara Creu Roja, Fundació Once, Dincat, Àgils Comunicació, T.O. Ariadna, Fundació Salas, Voluntaris
La Caixa i Associació.

Discapacitats Visuals De Catalunya, perquè facin d’òrgan intern de gestió del procés
d’adaptació del club en matèria d’inclusió per emprendre les següents iniciatives
destinades a facilitar l’accés a tots els nostres socis: 

BARCELONISTES SOM TOTS ELS QUE ESTIMEM EL CLUB

21.- Conjuntament amb la Confederació, procurar trobar fórmules i eines
efectives i fiables per tal que les seus de les Federacions Territorials es
puguin convertir en una oficina administrativa del Club i per tal que els
penyistes puguin fer els seus tràmits relacionats amb el Club sense haver de
desplaçar-se des del seu territori a Barcelona per fer-los a l’OAB. 

22.- Mantenir la representació dels Presidents de Penyes com a
compromissaris a les Assemblees Generals del Club.

23.- Donar suport, ajut i, en la mesura del possible, resposta als problemes
que puguin tenir les Penyes del FC Barcelona, que disposin de secció
esportiva i d’equips de futbol i altres esports en la fase de formació o base,
reconeixent la bona tasca que fan en la inculcació dels valors esportius,
educatius i culturals del FC BARCELONA als nois i noies jugadors/es que
formen part d’aquests equips, mantenint-hi una col·laboració estreta, com
també amb l’Agrupació de Futbol de Clubs i Penyes del Barça. 



b.I) T’acompanyem 
 
Volem reforçar el programa d’acompanyament a persones amb dificultat de mobilitat per anar a gaudir
del Barça de forma segura.  Incorporarem vehicles llançadora elèctrics per poder desplaçar els nostres
socis amb més seguretat i comoditat, incloent-hi les zones d’aparcament. La Creu Roja proporciona
aquest servei al Circuit de Catalunya i clubs com el Bayern de Munic el fan servir. 

Millora de les eines tecnològiques per tal d’optimitzar els serveis i la comunicació constant amb els
socis i seguidors usuaris del servei. Això ens permetria poder ajudar els usuaris en cas que ho
requerissin.  

b.II) Accessibilitat física i digital: 

Cal fer zones accessibles per als diferents col·lectius d’aficionats amb discapacitats dins de l’Estadi i
als seus voltants, eliminant les barreres arquitectòniques i reservant espais d’aparcament en les zones
més properes a les portes. 

Crear cues prioritàries per a persones amb mobilitat reduïda a tots els accessos, zones de portes a
l’estadi i ús prioritari dels ascensors.   
 
Formar els equips d’atenció per saber com han d’ajudar aquest col·lectiu i avançar-se a les seves
necessitats. 

Tots els socis i barcelonistes han de poder accedir al contingut de les nostres eines de comunicació,
com ara la web, que ha de ser inclusiva a persones amb dificultats d’audició i/o visió. 

Crear un espai adequat perquè els menors amb trastorns de l'espectre autista i les seves famílies
puguin gaudir del futbol en un ambient de tranquil·litat. 

Fomentar les col·laboracions amb entitats nacionals i internacionals com CAFE i involucrar els diferents
col·lectius perquè s’impliquin en la millora del Club en matèria d’inclusió. 

b.III) Per un esport 100 % inclusiu 
  
El FC Barcelona, com a club de primer nivell i referent a nivell estatal i europeu, hauria de fomentar la
integració social dels joves amb discapacitat intel·lectual mitjançant l’esport de competició. Disposar
d’un equip format per diferents col·lectius de discapacitats intel·lectuals seria una iniciativa de valor
que posaria el club al nivell de molts equips nacionals i europeus.  



03 ACCIONS QUE ENS FAN SER FIDELS AL BARÇA

a) El nostre carnet, el nostre ADN

3 .  S O M  I  S E R E M  U N A  G R A N  F A M Í L I A

El carnet de soci del Barça ha de ser més que una identificació perquè per als
barcelonistes té un component emocional que no cal oblidar. A banda d’actualitzar-lo per
facilitar-ne l’ús i l’accés a les instal·lacions del FCB amb tecnologia biomètrica, volem que
el carnet parli de la història de cada soci, que parli dels nostres orígens barcelonistes i
demostri que el sentiment blaugrana prové de la tradició de viure el Barça en família. Ser
culer forma part de les nostres vides, primer com a fills, després com a joves, més
endavant com a pares i finalment com a avis de nets que tornen a començar el cercle
extraordinari del barcelonisme.

Cada història personal compta i fa Barça. Per això reflectirem al nou carnet del Barça un codi de
símbols, un per a cada predecessor i descendent, un per a cada generació, amb un objectiu honorífic. 
Tots seguirem sent socis amb els mateixos drets obligacions. 

Però, segurament, amb un orgull personal afegit i més responsabilitat davant de l’obligació de cadascú
de nosaltres de recordar d’on venim i de garantir i reforçar el futur del Barça com una gran família.

NOU
CARNET



b) Barça TV: canal obert, sensible i participatiu

Darrerament, Barça TV s’ha convertit en una eina comercial, de màrqueting i de
negoci que l’ha fet allunyar-se encara més del que havia de ser el seu principal
focus de servei als socis i de punt de trobada de l’expressió del barcelonisme
per parlar clar i amb normalitat de com és el Barça i amb quins criteris de
responsabilitat s’administra. Un canal que es pugui veure a tot arreu, també
fora de Catalunya, on ara no és possible. 

A més, la plataforma Barça TV +, actualment només gratuïta per a socis, també
ha de ser gratuïta per a penyisyetes.

c) Vivim el club des de petits

La possibilitat d’estendre el concepte FCB Escoles a un format d’estiu que
pugui donar un servei, tipus campus, als fills dels socis amb unes condicions
molt assequibles.

d) Zones de zero emissions
Guanyar espais de sostenibilitat i d’emissions zero a l’Estadi i a l’àmbit de
l’activitat pròpia esportiva i administrativa de l’entitat en el seu conjunt i
emmarcats en l’adhesió del FC Barcelona als ODS, mitjançant la promoció
d’usos de productes 100 % reciclables, especialment en la mobilitat dels partits
amb mitjans que no deixin petjada de carboni, com ara el metro o la bicicleta.

e) Acord amb UNICEF d’un milió d’euros per a Catalunya
La pandèmia està generant una situació molt crítica a casa nostra i des del
Barça ens agradaria poder ajudar la nostra comunitat i sobretot tot els nens,
que seran el nostre futur. 



El món sencer pateix les conseqüències de la pandèmia en forma d’una extrema
gravetat econòmica. El Barça n’és conscient i proposa que l’any 2021,
excepcionalment, es destini la meitat de l’assignació del conveni que s’ha
mantingut i ampliat amb UNICEF a una acció directa a Catalunya, que ajudi
aquelles famílies més exposades a la crisi perquè els seus fills tinguin
assegurat el servei de menjador, a través de beques.

Reconeixem que els programes de la Fundació del Barça no tenen un sentit
assistencial sinó que tenen un enfocament molt clar d’afavorir la integració i
formació social dels nens i joves a través de l’esport.

El FutbolNet és, en aquest sentit, un programa d’extraordinari èxit i cal seguir
en aquesta línia d’aprofitament dels valors del futbol i de l’esport en general.
Les previsions per a la propera primavera, i en conjunt per a l’any 2021, fan
pensar que les famílies més vulnerables quedaran molt exposades, més enllà
del llindar de la pobresa.

f) Acció institucional de mundial postpandèmia
Quan sigui possible, el FC Barcelona protagonitzarà una acció o campanya per
estimular la tornada del turisme provinent de tot el món amb destí Barcelona i
Catalunya. És responsabilitat del FC Barcelona contribuir a la recuperació del
sector turístic a casa nostra, si podem oferint paquets especials al Camp Nou
perquè ajudin en aquesta operació retorn.

g) Memorial Covid-19
Obrir un espai de record i reconeixement dedicat a tots els socis i penyistes
que ens han deixat a causa de la pandèmia provocada per la COVID-19.

h) Abonament lliure
Quan els efectes de la pandèmia permetin recuperar la dinàmica habitual,
l’acceptació demostrada de la modalitat d’un any de moratòria de l’abonament
(que es podrà recuperar sense perdre la titularitat la temporada següent) obre
les portes a poder fer-ne un aprofitament social exclusivament per a socis en
llista d’espera.



04 LES BASES DEL NOSTRE CLUB

La preocupació per a la millora i el perfeccionament del funcionament
democràtic i participatiu del FC Barcelona ha de ser un motiu de revisió
continua i de propostes en els diferents articulats. Nosaltres volem fer una
proposta de canvi dels següents temes: 

a) El síndic del soci

Tot i que és una figura cada cop més clau per actuar en defensa dels drets
dels socis, n’hem d’assegurar la independència de la junta directiva.
Nosaltres proposem fer una terna de candidats i que l’assemblea l’esculli
mitjançant votació. Aquesta terna l’elaborarà el col·legi d’advocats, a petició
de la junta, entre socis del FC Barcelona d’aquest òrgan.

b) Comissió econòmica estatutària

També és un òrgan que cal renovar i escollir quan una Junta Directiva pren
possessió del càrrec. L’aprovació assembleària, però, es converteix en un
tràmit. 

Proposem una terna de candidats a president de la comissió econòmica
estatutària i que l’assemblea l’esculli mitjançant votació.
 
Aquesta terna l’elaboraran institucions de prestigi en aquest àmbit, a petició
de la junta, entre socis del FC Barcelona que en formin part.

4 .  E L S  E S T A T U T S



c) Recollida de butlletes de suport via telemàtica 

En aplicació dels Estatuts del FC Barcelona, ja fa anys que és possible
recollir les butlletes de suport dels precandidats de forma telemàtica.
Proposem aprofitar aquest recurs per centralitzar a les oficines del Club la
possibilitat de donar suport a un candidat.

Té l’avantatge que és el club qui acredita telemàticament, mitjançant el DNI,
la identitat del soci, evitant el sistema de butlletes de paper que, a la vista de
les experiències viscudes, cada cop genera més suspicàcies i embolics, per
no parlar de les despeses i complicacions de tot tipus que els precandidats
han d’afrontar. 

La garantia de la recepció centralitzada de la butlleta, telemàtica i presencial
alhora, avala la pulcritud del sistema i evita les duplicitats. El cost d’aquest
procés el finançarà el club.

4 .  E L S  E S T A T U T S
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