
Benvolgudes i benvolguts barcelonistes.

Em presento a les eleccions del Barça perquè 
estimo el Barça, estimo l’afició, estimo la Masia i 
estimo el Club. Amb l’equip que encapçalo te-
nim un pla per retornar el Barça al camí de l’èxit 
i situar-lo a la primera línia futbolística mundial. 
Aquest pla es diu treballar.

Treballarem per retornar l’alegria a tots els socis 
i sòcies, penyistes, aficionats i aficionades i unir 
el barcelonisme perquè és un sentiment que ens 
agermana.

Treballarem per recuperar la Masia aplicant una 
nova metodologia que ha d’assegurar la viabilitat 
esportiva i econòmica del Club.

Treballarem perquè estimem el Club. Des del
Barça no podem arreglar el món, però el podem 
fer una mica millor aportant felicitat.

Treballarem per la recuperació econòmica del 
Club. L’economia es refarà quan es torni a gua-
nyar. Serem més forts quan siguem millors.

Aquestes eleccions són el repte més gran de la 
meva vida. Perquè estimo el Barça, com de ben se-
gur que l’estimeu vosaltres. És per això que us de-
mano que m’acompanyeu a fer possible, entre tots, 
tornar a viure els millors anys de la nostra Història.

Consulta el programa
electoral www.joanlaporta.cat
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Moltes gràcies.



Tornarem a ser més que un club La casa per sobre dels noms El Barça és un sentiment
Més que un club ja no és només una divisa que 
tothom pot fer servir per definir el Barça. Ara al 
segle XXI, Més que un club significa compromís 
amb la societat, amb els drets individuals i amb 
els valors col·lectius, amb el medi ambient, amb
el món i amb el país.

Volem un Barça que s’obri al món des de
Catalunya, que tingui cura de la seva gestió eco-
nòmica amb responsabilitat de futur, que miri tant 
els resultats esportius i econòmics com els socials 
i humans, i que difongui amb orgull la seva història 
i el seu caràcter. Però també que lluiti proactiva-
ment per la sostenibilitat, per les persones amb 
dificultats, per la paritat i la igualtat d’oportunitats, 
pels Drets Humans i per la democràcia.

La Masia serà una casa d’acompanyament per-
sonalitzat al jugador, sota la màxima de mai no 
caminaràs sol. Volem que esdevingui un Centre 
d’Alt Rendiment i d’Excel·lència Esportiva, però 
també de desenvolupament personal, on el trac-
tament dels esportistes no sigui genèric sinó d’un 
a un. Ho farem amb especial cura dels valors que 
configuren personalitats sòlides i de les quals ens 
puguem enorgullir: volem esportistes que estimin 
el Barça.

Impulsarem l’esport femení i totes les seccions
esportives se sentiran encara més de la mateixa 
família, fent créixer així, el caràcter multiesportiu 
de l’entitat, que ha estat una fórmula d’èxit única 
al món.

Volem que els socis i les sòcies siguin els únics 
propietaris del Club, sense interferències. Garan-
tirem l’accessibilitat de tothom al Barça, fomen-
tarem avantatges en funció de l’ús dels drets als 
socis i incentivarem el seguiment presencial dels 
partits. Volem un Barça alineat amb els valors de 
la no discriminació, de la màxima participació i dret 
a decidir dels socis i de la màxima transparència i 
informació.

Entenem les penyes com a elements actius, més 
participatius, i que siguin veritables ambaixadores 
del Club: i una ambaixada és un lloc on ets a casa. 
Cada local penyista del planeta és un espai més del 
Camp Nou, i amb aquesta proximitat ha de funcionar.


