19 DE DESEMBRE

SI TOTS VOTEM,
GUANYAREM!
REFERÈNDUM
TELEMÀTIC

FINANÇAMENT
ESPAI BARÇA

EL FUTUR ÉS ARA, CULERS
Arriba l’hora de fer realitat el repte més il·lusionant de la
història del Club. Un Espai Barça a l’altura de la nostra grandesa,
on totes les sòcies i socis hi tenim molt a guanyar

C A R TA O B E R TA D E L P R E S I D E N T

NECESSITEM
L’ESPAI BARÇA

D
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urant més de 20 anys el Club
s’ha plantejat en diverses ocasions la necessitat de reformar
el Camp Nou i el seu entorn per
tal de modernitzar-lo i revaloritzar-lo. Però tots els intents
no van prosperar per diferents
motius. Avui, els manteniments i les ampliacions periòdiques ja no són suficients. Ja
hem perdut massa temps. L’any 2014 els socis i sòcies van aprovar majoritàriament en
referèndum el projecte de l’Espai Barça per
remodelar el Camp Nou, construir un nou
Palau Blaugrana, un nou Campus i un estadi
nou a la Ciutat Esportiva que substituiria el
Miniestadi. Però han passat set anys i el que
havia de ser un somni col·lectiu de tots els
barcelonistes, un projecte de Club, continua
sent una assignatura pendent i, al mateix
temps, una necessitat indispensable per
garantir la nostra competitivitat com a Club.
Ja no podem esperar més temps. Necessitem l’Espai Barça per mantenir-nos en l’elit
de l’esport mundial, perquè només amb
unes instal·lacions a l’altura del Club i de la
seva història, el Barça podrà competir amb
els seus adversaris europeus. La gran majoria d’ells ja han fet la feina, construint estadis d’última generació o ultimant la seva
construcció. I ens porten anys d’avantatge.
Des de l’any 2014, el Club ha invertit i compromès 145 milions d’euros, tot i que només
s’ha realitzat el 5% d’un projecte xifrat ales-

hores en 600 milions. Avui, la nostra obligació és culminar-lo amb les modificacions i
millores que ens hem exigit des del primer
dia. Perquè l’Espai Barça no és patrimoni
d’una directiva o d’una altra, sinó una exigència que ha de tenir el millor club del món.
És per això que hem redefinit el projecte
i l’estem millorant per adaptar-lo a les necessitats actuals, posant els socis i sòcies al
seu centre, evitant haver de moure 12.500
socis i sòcies abonats de la primera a la tercera graderia; també hem incorporat millores tecnològiques i mediambientals i alhora
hem reformulat l’operació de finançament
per fer-lo viable i sostenible econòmicament, i convertir-lo en el campus d’esports
i entreteniment més gran i innovador dins
d’una ciutat europea.
Ara bé, l’anàlisi detallada del projecte
en curs ens ha demostrat que el seu cost,
aquells 600 milions de cost que s’havien de
pagar amb la fórmula dels 200 milions (title
rights), 200 (deute bancari) i 200 (recursos
propis), estava del tot infravalorat.
Els socis i sòcies compromissaris reunits
en la darrera Assemblea General Ordinària
van entendre els arguments exposats per la
Junta Directiva i van donar un suport massiu a la petició d’autorització al Club a buscar la millor operació de finançament, fins a
un màxim de 1.500 milions d’euros, destinada a la remodelació integral del Camp Nou;
la construcció del nou Palau Blaugrana,

ELS COMPROMISSARIS
VAN DONAR UN
SUPORT MASSIU
A L’OPERACIÓ DE
FINANÇAMENT, PERÒ
SEGUINT LA TRADICIÓ
DEMOCRÀTICA
DEL CLUB VAM
ENTENDRE QUE LA
DECISIÓ L’HAVÍEM DE
PRENDRE TOTS EN
UN REFERÈNDUM. EL
VEREDICTE ENS FARÀ
MÉS FORTS

amb un Petit Palau i la Pista de Gel, a més de la
urbanització de l’entorn, el Campus Barça i els
costos compromesos amb la Modificació del
Pla General Metropolità. Tota aquesta inversió
es començarà a retornar amb els ingressos
generats per l’Espai Barça un cop estigui construït. No parlem, per tant, d’una despesa sinó
d’una inversió. Una inversió de futur, de la qual
el Club en traurà grans beneficis per continuar
creixent i competint al més alt nivell.
El nou Espai Barça es finançarà per ell mateix
gràcies als ingressos addicionals que aportarà el projecte un cop estigui acabat, estimats
en 200 milions d’euros anuals. Per tant, l’Espai
Barça no costarà diners als socis i sòcies ni significarà cap augment de la despesa ordinària
del Club ni posarà en perill el patrimoni de l’Entitat ni afeblirà la gestió esportiva. Aquestes línies vermelles, que sí que es van votar en el referèndum del 2014, es mantenen inalterables.
Però seguint sent fidels a la tradició democràtica del nostre Club, vam entendre que una
decisió d’aquesta transcendència l’havíem de
prendre tots junts, convocant els socis i sòcies
amb dret a vot a un referèndum vinculant que,
a més a més, en una decisió pionera en el món
de l’esport, es farà de manera telemàtica per
afavorir al màxim la participació i obrir-la als
socis i sòcies d’arreu del món.
Així doncs, i tal com ens vam comprometre
en la darrera Assemblea, els socis i sòcies del
Barça estaran convocats a una consulta vinculant el tercer cap de setmana de desembre per
demanar l’autorització perquè la Junta Directiva i el cos d’executius aconsegueixin el finançament, fins a un límit de 1.500 milions d’euros,
per impulsar aquesta obra tan cabdal com és
l’Espai Barça.
El veredicte del referèndum ens farà més forts.
L’Espai Barça és el llegat que deixarem als nostres fills i filles, nets i netes. Per això és el moment de fer el pas definitiu. Ara és el moment!
JOAN LAPORTA I ESTRUCH
PRESIDENT
DEL FC BARCELONA
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UN REFERÈNDUM
PER APROVAR
L’OPERACIÓ
DE FINANÇAMENT
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Els socis i sòcies estan cridats a participar el
proper 19 de desembre en un referèndum per
ratificar la decisió de l’Assemblea de Compromissaris celebrada el 17 i el 23 d’octubre d’autoritzar la Junta Directiva perquè realitzi les actuacions que estimi necessàries o convenients
per procurar el finançament per al projecte
Espai Barça per un import que en cap moment
superi els 1.500 milions d’euros.
Els compromissaris van donar un suport massiu a la proposta d’autorització en la votació que
es va celebrar en la segona jornada de l’Assemblea que es va suspendre el 17 d’octubre, i que es
va celebrar el dia 23. Els socis i sòcies van donar
llum verda a la proposta amb una amplíssima
majoria, per 405 vots a favor, 21 en contra i 6 abstencions. Aquesta aprovació haurà de ser ratificada pels socis i sòcies convocats al referèndum,
aproximadament uns 110.700, que són els majors
de 18 anys que tenen un any d’antiguitat com a
mínim.
TERCER DE LA HISTÒRIA I PRIMER TELEMÀTIC
Aquest serà el tercer referèndum en la història del
Club, després del que es va celebrar el 1950 per
demanar l’autorització per la compra dels terrenys

per a la construcció del Camp Nou i el celebrat
el 2014 per la proposta de l’Espai Barça. Però la
gran particularitat d’aquesta consulta vinculant
serà que, per primera vegada, es farà de manera
telemàtica, utilitzant les possibilitats que ofereixen les noves tecnologies digitals, fet que permet
obrir el referèndum a tots els socis i sòcies de tot
el món. Aquests podran votar des de qualsevol
dispositiu (ordinador, mòbil, tauleta) seguint uns
senzills passos (vegeu informació més endavant),
i el Club muntarà un dispositiu presencial a les
instal·lacions per assistir tothom que ho necessiti,
així com servei d’assistència telefònica.

QUÈ PASSA SI NO S’APROVA?
L’Espai Barça és un projecte que ja està en curs i
dels 145 milions invertits, se n’han pagat 120 i el
Club té 25 milions més compromesos a curt termini. Parlem de conceptes com la construcció de
l’Estadi Johan Cruyff, la demolició del Miniestadi,
el concurs arquitectònic o les llicències i permisos
urbanístics obligatoris, així com la urbanització
dels carrers de l’entorn. També està aprovada la
Modificació del Pla General Metropolità després
d’anys de negociacions amb les administracions
i associacions de veïns i de resoldre favorablement diverses reclamacions judicials. Per tant,
tota aquesta inversió, econòmica i burocràtica,

es perdria si avui s’aturés el projecte. La llicència d’obres, per exemple, té data de caducitat i
retirar-la té un cost d’1 milió d’euros. I no s’ha
d’oblidar que per fer front a aquesta inversió es va
demanar un préstec de 90 milions d’euros perquè
no repercutís en la tresoreria ordinària, i aquest
préstec s’ha de tornar en els propers mesos. És
per tot això que paralitzar el projecte Espai Barça
provocaria una extraordinària pèrdua en l’àmbit
econòmic i temps invertit en llicències i permisos. Hauríem de començar de zero i tot plegat es
podria demorar més d’una dècada. No podem
esperar més temps.

MENYS
COMPETITIUS
No podrem seguir
competint en l’elit
de l’esport mundial,
ja que altres clubs
compten amb ingressos
addicionals amb
l’explotació de les seves
noves instal·lacions.

PATRIMONI
DEVALUAT
Ens quedarem amb unes
instal·lacions antigues i
un patrimoni devaluat.

VIABILITAT
EN RISC
No podrem treure
rendiment a un dels
pilars de la recuperació
econòmica del Club i es
posaria en risc la nostra
viabilitat futura.

COST
COMPROMÈS
Caldria fer front a la
inversió econòmica ja
compromesa (al febrer
s’ha de retornar el crèdit
pont de 90 M€) i sumarhi una altra inversió de
220 milions per fer una
adequació bàsica de
les instal·lacions, i 90 M
addicionals per a millores.

LES LÍNIES VERMELLES DEL REFERÈNDUM DEL 2014
Les obres no costaran
diners als socis
El projecte no posarà mai
en risc la gestió esportiva
Mai s'hipotecarà el patrimoni
del Club com a garantia
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QUANT COSTA
L’ESPAI BARÇA I
COM ES FINANÇA?
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L’Espai Barça és un projecte imprescindible per
mantenir el FC Barcelona en el lideratge de l’esport mundial. En instal·lacions i en capacitat
esportiva. Però el projecte actual està infravalorat, no és el més positiu per als socis i sòcies,
però, sobretot, necessita finançar-se amb un

pla sostenible i viable que no posi en risc el
Club ni la gestió esportiva. Amb el pla que es
presenta a l’Assemblea, l’Espai Barça es finança
per si mateix, amb els ingressos que genera el
mateix projecte, les obres no li costen diners
als socis ni s’hipoteca el patrimoni del Club.

AMB INGRESSOS
ADDICIONALS DEL
NOU PROJECTE
El finançament està
basat en els ingressos
addicionals que aportarà
el nou projecte gràcies a
noves llotges i seients VIP,
nous espais d’explotació,
nous patrocinadors i
l’explotació de nous
actius que generarà el
mateix Espai Barça.

INTERÈS
DE MERCAT I RETORN
A 35 ANYS
El Club negociarà un
finançament a un tipus
d’interès de mercat
a través d’operadors
internacionals experts en
el finançament d’estadis i
instal·lacions esportives.
El finançament té una
durada de 35 anys, 5 de
construcció (carència de
pagament) i 30 de gestió.

AMB GARANTIES
DEL MATEIX
ESPAI BARÇA
Les garanties d’aquest
finançament són els
increments d’ingressos
generats pel nou Espai
Barça un cop estigui
acabat. Per tant, l’Espai
Barça no costarà diners
al soci ni tampoc posarà
en perill el patrimoni del
Club o en risc la gestió
esportiva. Com que el
pagament es basa en els
ingressos addicionals, no
afecta la gestió ordinària
del Club.

OPERACIÓ
DE FINS A
1.500 M
En l’Assemblea del
dia 23 d’octubre, els
compromissaris van
aprovar per àmplia
majoria l’autorització per
realitzar les actuacions
necessàries per
subscriure una operació
de finançament de fins a
1.500 M€. Aquesta és la
xifra d’inversió màxima
que han d’aprovar els
socis i sòcies en el
referèndum.

L’ESTIMACIÓ D’INVERSIÓ
ÉS DE 1.500 MILIONS D’EUROS

900 M€
FUTUR
CAMP NOU

20 M€

ESTADI
JOHAN CRUYFF

60 M€

1.500 M€

INVERSIONS
MPGM **

420 M€

(**) Modificació
del Pla General Metropolità

100 M€

NOU PALAU
BLAUGRANA *

(*) Incloent-hi el Palau,
el Petit Palau, la Pista de Gel
i el pàrquing d’autobusos

URBANITZACIÓ
/ CAMPUS

ES FINANÇA AMB ELS INGRESSOS
ADDICIONALS QUE GENERA L’ESPAI BARÇA

15%

24%

MEETING
& EVENTS

22%

TICKETING
I RESTAURACIÓ

15%

MUSEU
I TOUR

HOSPITALITY

200 M€

MILIONS D’EUROS
ANUALS DISTRIBUÏTS
DE LA MANERA
SEGÜENT

24%

PATROCINI
I ‘NAMING
I TITTLE
RIGHTS’
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ESPAI BARÇA
UN NOU PROJECTE
VIABLE I SOSTENIBLE

L’ASSIGNATURA
PENDENT, CLAU PER AL
FUTUR DEL CLUB
L’Espai Barça és el projecte de transformació
de totes les instal·lacions que el FC Barcelona té al barri de les Corts, a Barcelona, i
l’Estadi Johan Cruyff, a la Ciutat Esportiva
Joan Gamper de Sant Joan Despí. Aquest
projecte va ser aprovat pels socis en refe-

rèndum l’any 2014, però set anys després,
allò que van aprovar els socis i sòcies i que
havia d’estar finalitzat aquest any 2021, encara és un somni irrealitzable per als barcelonistes i una urgència ineludible per al futur
del Club i la seva viabilitat. Només l’Estadi
Johan Cruyff és una instal·lació operativa,
però tant la remodelació integral del Camp
Nou com el nou Palau, el Campus Barça i els
edificis annexos, són encara assignatures
pendents cabdals per al futur del Club.

IMATGES ORIENTATIVES
El Club està treballant en la millora dels projectes del futur Camp Nou, el nou Palau Blaugrana
i el Campus Barça, i per aquest motiu les imatges i els ‘renders’ que apareixen són orientatius i
evolucionaran a mesura que evolucionin els projectes

8

9

1

B-23

Av. Diagonal

SANT JOAN DESPÍ
16,2 Ha

UN TRESOR
PATRIMONIAL DE:

35,6 Ha

ÀMBITS D’ACTUACIÓ
1

ESTADI JOHAN CRUYFF

3

LES CORTS
19,4 Ha

3

4

2

CAMPUS BARÇA

Una instal·lació moderna
i eficient per a 6.000
espectadors.

Un nou concepte de l’aprofitament de
l’espai per crear un entorn amb noves
experiències d’esport i entreteniment.

Està construït amb criteris
d’estadi ‘smart’ seguint
requeriments de sostenibilitat i
eficiència energètica.

Un espai verd de trobada, amb
activitats i circuits esportius, àrees
infantils, fonts i zones d’oci per a
visitants i veïns.
Reordenarà i millorarà l’entorn,
incorporant un ‘hub’ de benvinguda
ubicat en la part central de Tribuna.

2

10

Millora la mobilitat i la seguretat els
dies de partit.

FUTUR CAMP NOU
Un estadi cobert amb tots els
avenços per a 105.000 espectadors.
La primera graderia no es
modificarà, evitant moviments de
socis i sòcies entre grades però
millorant l’accés.
Es proposa una tercera graderia
nova, que disposarà de més espais i
permetrà concentrar les àrees VIP.
L’anell VIP de la primera graderia
previst a l’anterior projecte es
col·locarà més amunt, entre la
segona i la tercera, amb un doble
anell independent que augmentarà
la capacitat de llotges VIP i així
permetrà l’obtenció de més ingressos.
La sostenibilitat és una de les
prioritats, convertint el futur Camp
Nou en un referent en aquest àmbit.
Tecnologia d’última generació.

11
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NOU PALAU BLAUGRANA
Un projecte en revisió però amb
l’objectiu d’augmentar l’aforament
dels 10.000 als 15.000 seients en les
activitats esportives.
Nova via d’ingressos, atès que
la instal·lació permetrà acollir
esdeveniments culturals.
Ubicat als actuals terrenys del
Miniestadi.

NOU
PALAU
BLAUGRANA

APARCAMENT
D’AUTOBUSOS
PETIT
PALAU
PISTA
DE GEL

PER QUÈ ÉS
NECESSARI
L’ESPAI BARÇA?
PER QUÈ ARA?
El Camp Nou és l’estadi més gran d’Europa, una
icona per a la ciutat de Barcelona que atrau centenars de milers de visitants cada any, és un temple
futbolístic mundial on han jugat les grans estrelles

del futbol, però també és la nau insígnia patrimonial del millor club del món i un orgull per a tots
els socis i sòcies. I la instal·lació ha d’estar a l’altura
de tot això que representa.

ELS NOSTRES COMPETIDORS JA HAN FET LA FEINA

UN RETARD DE MÉS DE QUINZE ANYS
12

2003

La primera
Junta del
president
Laporta proposa
remodelar el
Camp Nou

2007

La Junta
aprova el
projecte de
Norman
Foster

2010

La nova Junta
(presidida per
Sandro Rosell)
abandona el
projecte

DURANT AQUEST PERÍODE
EL CLUB HA INVERTIT
I COMPROMÈS
145 M€ PER DESENVOLUPAR
EL 5% DEL PROJECTE
FOTO: ©FC BARCELONA / SANTIAGO GARCÉS

2014

S’aprova en
Referèndum
de l’Espai
Barça

TM

2016

NIKKEN SIKKEI
guanya el
concurs per
al disseny de
l’Estadi

2017/18

Ajuntament
i Generalitat
aproven la
MPGM

Mentre els principals competidors esportius del
Barça tenen estadis nous d’última generació, amb
totes les comoditats, els avenços tecnològics i els
models constructius que permeten treure el màxim
rendiment econòmic a les seves instal·lacions, el
Camp Nou s’ha quedat vell i arrossega deficiències

pròpies del pas del temps, provoca molèsties als
socis i abonats i no té espais d’hospitalitat suficients per les exigències actuals de les competicions
UEFA i FIFA; amb serveis de restauració insuficients,
interiors laberíntics incòmodes, amb carències en
matèria de sostenibilitat ambiental i accessibilitat.

67 58 13
A Europa
hi ha 67 estadis
més moderns
que el Camp Nou *

D’aquests,
58 han estat
modernitzats des
del 2003

* Estadis de més de 40.000 espectadors,
comparables amb el Camp Nou.

A la Lliga
espanyola ja són
13 els estadis
modernitzats
en aquest mateix
període *
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PERQUÈ ÉS NECESSARI
PER MANTENIR LA
COMPETITIVITAT ESPORTIVA
I ECONÒMICA DEL CLUB

PERQUÈ L’ESTADI
TÉ DEFICIÈNCIES
PRÒPIES DEL PAS
DE EL TEMPS
Algunes d’aquestes, fins i tot, han aflorat en forma de patologies estructurals
que han requerit una actuació urgent en
els últims mesos per tal de garantir la
seguretat de les persones i permetre el
seu retorn un cop s’han anat aixecant les
restriccions causades per la pandèmia
de la Covid-19. Però el Camp Nou ja no
pot esperar més.
PER GARANTIR LA SEGURETAT
L’Estadi està arribant al final
de la seva vida útil.
Tots els diners que hi posem
en reparacions seran a fons perdut.
Aquest estiu es van reparar
900 patologies (1,8 M€) per poder
obrir-lo al públic.
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L’Espai Barça ens permetrà mantenir
els millors espònsors i patrocinadors.
Incrementarem els espais per a
hospitality i restauració per donar
impuls als nostres ingressos.

Podrem allotjar les finals de les

competicions europees i mundials.
L’Espai Barça serà el millor Campus de
l’esport i entreteniment dins d’una ciutat
europea.

PER OFERIR MÉS CONFORT I SERVEIS
Accessos antiquats i poc automatitzats
(només 15 ascensors d’ús públic
i cap escala mecànica).
Accés i evacuació poc eficient.
Només un 28% dels seients estan coberts.
Tenim una tecnologia obsoleta, que no ens
permet oferir nous serveis a l’espectador.
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PERQUÈ EL PALAU
ESTÀ DETERIORAT
I ÉS INSUFICIENT
Sense arribar a les patologies del Camp Nou,
el Palau està en un estat precari.
No compleix la normativa de les
competicions europees. En breu finalitza la
moratòria acordada
S’ha hagut d’instal·lar ventilació
addicional per complir mínims normatius.
Pateix els mateixos problemes
d’accessibilitat i obsolescència tecnològica.

PER QUÈ CAL
REVISAR EL
PROJECTE?

FINANÇAMENT
DE LA PROPOSTA ORIGINAL

SITUACIÓ ACTUAL
Les instal·lacions del Club
a les Corts avui en dia,
després de l’enderroc del
Miniestadi
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200 M€
amb recursos
propis

200 M€
amb 'title
rights'

Si abans del plantejament del projecte Espai Barça les instal·lacions del
Club havien quedat obsoletes en molts aspectes, amb més del 40% de
l’Estadi sense reformar des de l’any de la seva construcció (1957), ara
és el mateix projecte Espai Barça el que ha quedat desfasat després
d’anys d’espera, perquè no preveu els avenços i les innovacions tecnològiques, mediambientals, constructives i socials que requereix un
projecte d’aquesta magnitud, que ha de generar més oportunitats per
al desenvolupament social i econòmic del Club i que ha de tenir una
vigència de la qual puguin gaudir les futures generacions.
PROJECTE INFRAVALORAT EN COST I TEMPS
Amb l’entrada de la nova Junta Directiva tenim l’oportunitat de revisar i
actualitzar els costos reals del projecte, ja que aquests no es corresponen
amb la realitat del projecte Espai Barça tal com estava plantejat. El cost
real del pla de finançament que van aprovar els socis en el referèndum
del 2014 està totalment desfasat, i estava infravalorat tant pel que fa al
pressupost com per les condicions econòmiques que exigia, amb una
reducció del deute a 200 milions d’euros que no només no s’ha aconseguit mai, sinó que actualment s’ha disparat per sobre dels 1.300 milions.
També pel que fa al calendari d’obres.
Els costos d’inversió estaven totalment infravalorats en comparació
amb altres projectes ja executats o en marxa al món, i no preveien
les millores tecnològiques i de sostenibilitat que s’han d’exigir a un
projecte que volem que sigui vigent durant dècades. A més, l’única
instal·lació del projecte que es va acabar, l’Estadi Johan Cruyff, ha tingut
un cost molt superior al que es va pressupostar. Els 4 milions d’euros
que havia de costar van acabar sent 19 milions.
Les retallades econòmiques que ha anat patint l’Espai Barça han
estat perjudicant i empobrint progressivament el projecte constructiu,
i es volien mantenir estructures obsoletes per a la construcció del nou
Estadi que condicionaven negativament la seva funcionalitat futura.

600 M€

200 M€
amb deute
bancari

PLA ORIGINAL
Imatge virtual del projecte
actual de l’Espai Barça, amb
el Camp Nou, el Palau i el
Campus Barça.

RESUM DE COSTOS
DE LA PROPOSTA ORIGINAL
20 M€
Urbanisme
i nou
Miniestadi

600 M€

420 M€
Nou
Estadi

30 M€
Espai Barça
PROJECTE REVISAT
Imatge virtual del pla
original revisat i millorat
en viabilitat i sostenibilitat
econòmica, social i
mediambiental.

40 M€
Aparcaments
i mobilitat

90 M€
Nou Palau
Blaugrana
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PROJECTE ANTERIOR

PROJECTE MILLORAT

AFECTACIÓ
DE 12.500 ABONATS
Es generava un
anell VIP forçant el
desplaçament de
12.500 abonats a
tercera graderia.
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AFECTACIONS ALS SOCIS QUE NO S’HAN DIT
Des del punt de vista social, l’anterior projecte
causava uns perjudicis en els abonats i uns riscos per a la seguretat de les persones que no
estaven suficientment explicats. L’impacte que
implicava la construcció d’una nova primera
graderia, com estava plantejada, obligava a
moure més de 12.500 abonats cap a la tercera
graderia, i aquesta és una línia vermella que
la Junta Directiva no vol traspassar pel greuge
que comporta per a aquests abonats afectats.
Amb les millores que s’implementaran en el
projecte constructiu, l’afectació serà mínima.

PROBLEMES A LA TERCERA GRADERIA
La decisió de construir una nova tercera graderia
respon a diversos factors. D’una banda, l’estructura presenta deficiències que posaven en qüestió la seva viabilitat en un projecte que ha de
durar moltes dècades. D’altra banda, la seva geometria irregular també complicava la construcció que havia d’igualar tota la graderia. Per això
s’ha decidit enderrocar-la i construir-la de nou,
i això en simplificarà la construcció i n’allargarà
la vida. A més, també permet millorar-ne els accessos, sense haver de baixar a nivells inferiors, i
s’augmenta la seguretat d’evacuació.

NO HI HA AFECTACIÓ DE SOCIS I SÒCIES
En el projecte millorat, fent una nova tercera graderia, col·loquem l’espai VIP a sobre de la
segona i això anul·la l’impacte als socis.

ACTUACIÓ SOBRE LA 3A GRADERIA
L’actuació sobre la 3a graderia és el resultat de la
suma de diversos factors:
-Graderia totalment nova.
-Completa l’aforament de 105.000 seients. Aproximadament 26.00 socis es mantenen asseguts

CAMP NOU 2021
En el Camp Nou actual, els
espectadors accedeixen per
les boques situades en el nivell
3 i, en el cas del Lateral, també
des del nivell 4.

a la 1a graderia amb una substancial millora de
l’accessibilitat i la seguretat d’evacuació, i uns
22.000 socis poden estar asseguts al nivell 3.
-Dos nous nivells destinats a hospitality (llotges
VIP, lounges i seients Premium).

PROJECTE ACTUAL
En el projecte actual, es
mantenen els accessos actuals
des dels nivells 3 i 4 i, a més,
s’inclou un nou accés des del
nivell de l’Skywalk (nivell 5).

NOVA PROPOSTA
Es redueixen els accessos a
tota la 3a graderia a un únic
nivell 3 més ampli, i això
permet que l’Skywalk funcioni
de manera independent.
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COM SERÀ EL NOU
ESPAI BARÇA?

Vista nocturna de
les instal·lacions
actuals del Barça
al barri de les
Corts, amb el
Camp Nou i el
Palau Blaugrana.

El nou Espai Barça planteja un nou concepte per a les instal·lacions (Camp Nou, Palau Blaugrana) i
Campus Barça (esplanada i edificis annexos), transformant els actius patrimonials del Club i el seu entorn
en una nova experiència Barça, integradora i alhora oberta a la ciutat.

ESTACIÓ
D’AUTOBUSOS
PETIT PALAU
I PISTA DE GEL
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NOU
PALAU
BLAUGRANA

EDIFICIS
ANNEXOS
(HOTEL I
OFICINES)

FUTUR
CAMP NOU
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CAMP NOU

UNA SINGULARITAT
EMBLEMÀTICA
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El Camp Nou, dissenyat el 1953 pels
arquitectes Francesc Mitjans, José
Soteras i Lorenzo García Barbón, és
un estadi emblemàtic, amb una visió
del terreny de joc privilegiada i amb
una singularitat que s’ha mantingut
inalterable en el temps, i que l’ha
convertit en una instal·lació admirada durant molts anys.
Els primers terrenys del Camp Nou
es van comprar el 19 de desembre
del 1950, la primera pedra es va posar el 28 de març del 1954 i les obres
van començar el 20 de juliol del 1955.
Poc més de dos anys després, el 24 de

setembre del 1957, es va inaugurar el
Camp Nou, amb una capacitat per a
93.053 persones.
Posteriorment, el Camp Nou ha
tingut algunes millores al llarg del
temps: el 1979 es van substituir els
bancs de fusta, el 1982 es va ampliar
el lateral, el 1994 es van reconvertir
les localitats dempeus de la primera
graderia darrere els gols en seients;
el 1998 es van reconvertir les localitats dempeus dels laterals i dels gols
de la tercera graderia en seients, i des
del 2014 l’Estadi té una capacitat de
99.354 espectadors.

L’arquitecte Francesc Mitjans, el president Miró Sans i directius de
l’època contemplen la maqueta del Camp Nou.
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UN ESTADI

AMB TOTS ELS AVENÇOS
PER A 105.O00 ESPECTADORS
ELS 105.000 AFICIONATS ESTARAN SOTA COBERT

24
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ES MANTÉ EL CARÀCTER OBERT I MEDITERRANI

El nou projecte de l’Espai Barça mantindrà el
caràcter mediterrani, obert, amb àmplies terrasses, que són els signes d’identitat del projecte constructiu de Nikken Sekkei, l’estudi japonès que va guanyar el concurs internacional
d’arquitectura. Però el projecte original incorporarà ara noves millores per maximitzar el seu

potencial econòmic i, sobretot, minimitzar les
afectacions als socis i sòcies abonats, a més
d’actualitzar el projecte en termes d’innovació,
tecnologia, sostenibilitat i accessibilitat, i això
també dispara els costos però els fa inevitables
si es vol tenir un estadi d’última generació i que
duri molts anys.

L’ESTADI I EL SEU
ENTORN ESTARÀ
OBERT I INTEGRAT
AL BARRI I A LA
CIUTAT

TRANSFORMARÀ EL PATRIMONI EN UNA EXPERIÈNCIA BARÇA

ELS PRINCIPALS CANVIS DEL NOU PROJECTE
1 NO ES MODIFICA

L’ESTRUCTURA DE LA 1A
GRADERIA
No hi haurà moviments
de socis i sòcies entre les
grades com en l’anterior
projecte, si així no ho desitgen. També s’optimitza
a més aquesta primera
graderia, a causa de l’accés per planta 1 i sortida
als seients per grada. Així,
desapareixen passadissos subterranis i s’aconsegueix guanyar seients
i millorar l’accessibilitat.
Hi ha la possibilitat que
es faci un reordenament
dels seients en alguna
zona, però en molts casos es podrà millorar fins
i tot la localitat dels socis
o la possibilitat d’agrupació familiar.
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2 MÍNIMA

AFECTACIÓ
Podrà haver-hi algunes
afectacions mínimes,
però aquestes serien
amb moviments a la mateixa graderia, i sobretot
vindrien donades per les
adaptacions a la normativa i per tal de garantir
la seguretat.

4 NOUS SEIENTS I

ESPAIS PER A SOCIS
Amb el nou replantejament es manté l’aforament de 105.000 espectadors, i es podrà donar
cabuda als socis que es
troben a la llista d’espera. Els socis tindran més
comoditats i estaran sota
cobert.

3 ES PROPOSA UNA

3A GRADERIA NOVA
Permetrà millorar l’accessibilitat, el confort,
una millor distribució
operativa i funcional, i
disposar d’espais més
amplis per al soci i el
Club. També permet
concentrar els espais
VIP en comptes de
tenir-los distribuïts per
l’Estadi, minimitzant
l’afectació als socis.

5 DOBLE ANELL VIP

ENTRE LA 2A
I 3A GRADERIA
L’anell VIP de la primera
graderia es col·loca més
amunt, entre la 2a i 3a
graderia, amb un doble
anell independent que
augmenta considerablement la capacitat de les
llotges VIP i així permet l’obtenció de més
ingressos que serviran
per finançar el projecte.
Aquesta zona d’hospitality no afectarà els socis,
com succeïa anteriorment amb l’anell de la
primera graderia.

6 NOVA COBERTA

7 TECNOLOGIA

FOTOVOLTAICA
La coberta canviarà
respecte a l’anterior
projecte per incorporar
més elements que ajudaran a la sostenibilitat.
S’instal·larà un sistema
de geotèrmia i una distribució de fred i calor
global (District Heating
& Cooling) per convertir
l’Espai Barça en un referent de sostenibilitat.
Es cobrirà la coberta
amb 30.000m2 de plaques solars per generar
energia fotovoltaica.

8 LA SOSTENIBILITAT,

D’ÚLTIMA GENERACIÓ
El futur Camp Nou serà
un estadi que incorporarà les darreres
tecnologies del mercat,
i entre aquestes, permetrà incorporar una
pantalla 360º a l’interior del bowl que oferirà
una nova experiència
al públic, es millorarà
el sistema de seguretat
i control d’accés de vehicles i es traurà màxim
rendiment de les possibilitats que oferirà la
connectivitat del 5G.

A L’ADN DE L’ESTADI
El nou projecte ha de
tenir en la sostenibilitat una de les seves
prioritats, per convertir
el futur Camp Nou en un
referent en aquest àmbit. Amb el nou replantejament es vol apostar
per un concepte de
moltes més bicicletes.
Es preveu l’objectiu de
disposar de més places
elèctriques per als pàrquings, i per donar més
solucions a la mobilitat
sostenible.

9 ES RETALLA

EL CALENDARI D’OBRES
Si els socis aproven el
nou finançament en l’Assemblea, a principis del
2022 es tindria l’aprovació i a l’estiu d’aquest any
començarien les obres.
El trasllat de l’activitat
del Camp Nou que s’està
valorant (ja sigui a Montjuïc, a l’Estadi Johan
Cruyff) o la reducció de
l’aforament, permetria
reduir el temps de les
obres de construcció. La
previsió és acabar les
obres a finals del 2025.

REAPROFITAMENT
D’AIGUA

3

ENERGIA
GEOTÈRMICA

PLAQUES
SOLARS

7
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6

4

8

2022
Q1

Q2

Q3

2023
Q4

Q1

Q2

Q3

2024
Q4

Q1

Q2

Q3

2025
Q4

Q1

Q2

Q3

2026
Q4

Q1

Q2

Q3

2027
Q4

1
5

9

OBRES DEL FUTUR CAMP NOU
OBRES DEL NOU PALAU BLAUGRANA

2

OBRES CAMPUS

Q1

Q2

Q3

Q4

UN PALAU
BLAUGRANA

MULTIFUNCIONAL
PER A 15.000 ESPECTADORS

UN PALAU ADAPTAT A LES NECESSITATS DE LES SECCIONS
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SERÀ UN REFERENT PER ALS MILLORS ESPECTACLES ESPORTIUS

El Club està estudiant i revisant les possibilitats
de l’actual projecte del nou Palau Blaugrana, que
en principi mantindria en gran part el disseny
exterior, però l’objectiu és augmentar l’aforament
dels 10.000 als 15.000 seients i adaptar-lo a les
necessitats dels esports professionals i que si-

gui un referent. Es potenciarà la flexibilitat per
compatibilitzar l’activitat esportiva amb els esdeveniments culturals per obtenir una nova via
d’ingressos. El nou projecte també manté el Petit Palau i la Pista de Gel, així com l’aparcament
d’autobusos.

EL NOU
PROJECTE
MANTINDRIA
EN PART EL
DISSENY
EXTERIOR

EL PALAU PODRÀ ACOLLIR CONCERTS I ESPECTACLES CULTURALS

FC BARCELONA
NOU ESPAI BARÇA

UN CAMPUS BARÇA

QUE SERÀ UN ESPAI
D’ESPORTS I ENTRETENIMENT

EL CAMPUS
BARÇA
OFERIRÀ UN
VENTALL DE
NOUS ESPAIS,
SERVEIS I
OPORTUNITATS

UN ESPAI D’ESPORT
I ENTRETENIMENT
El nou projecte manté la
integració amb el barri, amb un espai obert,
sense barreres i que serà
un nou pol d’atracció a la
ciutat, incorporant un nou
concepte de l’aprofitament
de l’espai per crear un parc
amb noves experiències
d’esport i entreteniment. El
soci i els visitants podran
gaudir d’una experiència
única al Campus Barça.
El Campus Barça serà un
espai verd de trobada,
amb activitats i circuits
esportius, àrees infantils,
fonts i zones d’oci per a
visitants i veïns.

DESAPAREIXEN
ELS ‘DIAMANTS’
En el nou projecte del
Campus Barça desapareixen els anomenats
diamants per donar més
protagonisme a les zones
verdes de la plaça, i incorporarà un hub de benvinguda dins de la zona de
Tribuna del mateix Estadi.
En el Campus també
s’integrarà un Hall of Fame
Barça. En el nou projecte
també es preveu integrar
la Masia de Can Planes,
l’edifici que va acollir l’antiga Masia, en el concepte
del Campus.

BARÇA STORE
I MUSEU EN EL ‘HUB’
En el hub de Tribuna
de l’Estadi que dona a
l’esplanada del Campus
s’integrarà també la Barça Store, amb 2.500 m2
d’àrea comercial, i el Museu, que comptarà amb
3.000 m2 d’espai i, a més
dels trofeus històrics,
oferirà noves experiències als visitants,
gràcies a la tecnologia
d’última generació.
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IMATGE ORIENTATIVA DEL ‘HUB’ DE TRIBUNA

Conferències

Jocs infantils

Gastronomia

Zona infantil

E-Sports

Pistes poliesportives

IMATGE ORIENTATIVA DE LA BARÇA STORE I EL MUSEU

MÉS BENEFICIS
PER ALS SOCIS
Els socis i abonats del Camp Nou, així com tots
aquells que vinguin a gaudir de l’experiència de
viure un partit a l’Estadi, són els principals beneficiaris de les millores que s’estan fent en el projecte del futur Camp Nou. La primera premissa de
la Junta Directiva era fer els canvis necessaris en
el projecte per tal que els socis i sòcies abonats es
veiessin afectats el mínim possible, tractant que
no haguessin de moure’s d’una graderia a l’altra.
Això s’aconsegueix mantenint l’estructura de la
primera graderia i construint una tercera graderia
nova, amb què s’evita la migració de 12.500 socis
(12.000 de la 1a graderia i i 500 de la 2a graderia
que cal reubicar a la 3).
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AMPLITUD, COMODITAT I CONFORT
Però, a més, les millores incorporen altres beneficis, com és la comoditat i l’amplitud. La primera graderia manté l’estructura i geometria, però
incorpora una nova disposició en els blocs, i els
seients tindran una amplada de 50 cm. La segona
graderia manté la configuració actual, i la tercera
graderia comptarà amb un nou confort visual de
360º i seients cada 50 cm d’acord amb els estadis
actuals. Els seients seran nous i més confortables,
i tots estaran protegits de la pluja i el vent gràcies
a la nova coberta que canviarà l’experiència de
veure un partit i també contribuirà a millorar la
sonoritat interior i a minimitzar l’impacte acústic.
MILLOR ACCESSIBILITAT I MOBILITAT
L’accessibilitat general i la mobilitat per dins de
l’Estadi millorarà notablement. Hi haurà 10 nuclis
d’ascensors i escales mecàniques per arribar més
fàcilment i ràpidament a les graderies. L’accés a

la 1a graderia millora en seguretat en eliminar les
boques que donaven accés a la graderia des dels
nivells -2 i -3 per fer-ho directament des de la part
alta d’aquesta, en el nivell -1, que queda ara més
diàfan i molt millor relacionat amb el nivell del
carrer. L’accés a la segona graderia es farà a través
d’unes noves connexions de passarel·les i escales
que parteixen des del nivell del carrer i arriben
als nivells 0,5 i 1 existents. Pel que fa a l’accés a la
nova 3a graderia, es fa en un nivell elevat col·locat
perimetralment al qual s’hi té accés directe des
del nivell de carrer, diferenciant-se de la resta.
Els accessos VIP es distribueixen convenientment
diferenciats dels del públic general.

COBERTA
NOMÉS A
TRIBUNA
Actualment
només els socis
i espectadors
de Tribuna
gaudeixen de la
coberta.
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Zones VIP
Accés
Públic
general

MÉS ESPAIS ADAPTATS
Tot el recinte estarà adaptat per a les persones
amb mobilitat reduïda. De fet, millorar l’accessibilitat per a aquest col·lectiu també és un aspecte
cabdal per al projecte de l’Espai Barça. Tindrem
nous espais adaptats per a persones amb mobilitat reduïda i diversitats funcionals i es prioritzaran
els accessos i serveis sense barreres.

UNA NOVA
EXPERIÈNCIA
La nova coberta,
la incorporació
de les noves
tecnologies,
entre les
quals un
videomarcador
de 360º,
permetrà gaudir
d’una nova
experiència a
l’hora de viure
un partit en
directe en el
futur Camp Nou.

FC BARCELONA
NOU ESPAI BARÇA

PROCEDIMENT
DEL VOT TELEMÀTIC
QUÈ ES
VOTARÀ?

L A P R E G U N TA :
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“Ratifica la decisió de
l’Assemblea de
Compromissaris d’autoritzar la
Junta Directiva perquè realitzi
les actuacions necessàries per
aconseguir finançament per al
projecte Espai Barça per un
import que no superi els 1.500
milions d’euros?

QUI podrà
VOTAR?

REFERÈNDUM
TELEMÀTIC

QUÈ CAL feR
PER PODER
VOTAR?

Abans del 7 de desembre
cal verificar i/o
actualitzar les següents
dades personals
del soci o sòcia:

1. Correu electrònic
2. Telèfon mòbil
3. Clau de soci
4. Codi personal (PIN)
5. Data de naixement

Podeu verificar i/o actualitzar
les dades:
A través de la web:

https://www.fcbarcelona.cat/ca/socis
/tramits-i-gestions
Els socis i sòcies majors de
18 anys, amb un any mínim
d’antiguitat el 19 de desembre

FC BARCELONA
NOU ESPAI BARÇA

Presencialment a l’OAB
Telefònicament: 900 1899 00
El 7 de desembre es tanca el cens
electoral.

FINANÇAMENT
ESPAI BARÇA

COM VOTAR
EL DIA 19 DE
DESEMBRE?

Modalitat general
Entrar a la plataforma del vot
telemàtic habilitada a la pàgina web
del Club des de qualsevol dispositiu.

https://www.fcbarcelona.cat
Li demanaran tres passos per confirmar
l’autenticació de dades:
1. Clau de soci
2. Codi personal (PIN)
3. Data de naixement

A continuació rebrà per SMS una xifra
de 6 números al seu telèfon mòbil.
Introdueixi la xifra de 6 números. A
continuació s’obre una pantalla amb tres
opcions de votació (SÍ, NO, BLANC).
Un cop exercit el dret a vot, es podrà
descarregar un rebut de confirmació
o comprovar que el vot s’ha
comptabilitzat.

Modalitat assistencial
Aquells socis i sòcies que no
dominin la sistemàtica del vot
telemàtic, o no disposin de les eines
informàtiques indispensables,
poden venir de forma presencial a
l’Auditori 1899 del Camp Nou, on
s’habilitaran punts d’identificació i
punts de vot telemàtic assistit.
El soci haurà de dirigir-se a un
dels punts d’identificació amb
el seu DNI, per validar la seva
condició de soci amb dret a vot, i
se li proporcionarà un codi que li
donarà accés a poder emetre el seu
vot.
Seguidament es dirigirà a un dels
punts de votació per accedir a
la plataforma del vot, introduint
aquest codi podrà emetre el seu
vot i al final del procés, el soci
podrà confirmar que el seu vot s’ha
efectuat correctament.
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QUÈ CAL SABER
DEL PROJECTE I
EL FINANÇAMENT
01
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Què és l’Espai Barça?
És el projecte de transformació de
totes les instal·lacions que el FC
Barcelona té al barri de les Corts,
amb la remodelació integral del
Camp Nou, la construcció d’un nou
Palau Blaugrana, d’un Campus
Barça, la reordenació urbana del
voltant i la construcció ja acabada
de l’Estadi Johan Cruyff a la Ciutat Esportiva Joan Gamper. L’Espai
Barça donarà valor a un tresor
patrimonial de 35 hectàrees, 19,4
d’aquestes al centre de Barcelona,
i això converteix aquest projecte
en una de les transformacions
urbanístiques més importants de
la ciutat, així com un increment
considerable de les zones verdes
del barri. L’Espai Barça es convertirà en l’espai d’esports i entreteniment més gran i innovador dins
d’una ciutat europea.

02

Per què és imprescindible?
Perquè tenim unes instal·lacions
obsoletes. El Camp Nou ja té 63
anys de vida i moltes mancances

quant a comoditat, espais d’hospitalitat, capacitat, sostenibilitat,
accessibilitat. Perquè tenim a les
Corts un espai lliure sense interès,
totalment desconnectat del barri,
amb barreres arquitectòniques.
És necessari integrar el Campus
Barça dins de la ciutat. Perquè
ens aportarà uns recursos econòmics que ens permetran seguir
competint al màxim nivell i tenir
unes instal·lacions a l’altura de la
dimensió actual del Club.

03

Què es va aprovar en el Referèndum del 2014?
El 5 d’abril del 2014, el projecte
de l’Espai Barça va ser sotmès a
l’aprovació dels socis, que van
donar suport amb més del 72,3%
dels vots favorables. Els socis van
aprovar un projecte per remodelar
integralment el Camp Nou, construir un nou Palau Blaugrana en
els terrenys que allibera la demolició del Miniestadi i la ja acabada
construcció del nou Estadi Johan
Cruyff a la Ciutat Esportiva. El projecte sotmès a referèndum incloïa
un pla de finançament que pre-

duït. En funció de la decisió que es
prengui, tindrà un impacte directe
en el calendari d’obres.

Els socis hauran de fer algun
pagament addicional de caràcter extraordinari?
No. El projecte Espai Barça no suposarà cap cost per al soci.

Barça treballa per fer un projecte de
sostenibilitat que sigui un referent, i
garantir que es compleixen els KPI
(indicadors clau) de sostenibilitat
per certificar el Campus Barça com
el campus esportiu més gran i més
sostenible dins d’una gran ciutat.
En relació amb l’aparcament, s’està
treballant en una estratègia de mobilitat que aposta pel vianant i un
transport sostenible.
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09

06

Què s’ha fet fins ara?
Actualment el projecte està, del
total, un 5% completat i s’hi han
invertit 145 M€. S’ha aprovat el
MPGM de les Corts que permet la
reordenació urbanística de l’àmbit. S’ha construït l’Estadi Johan
Cruyff. Al mes de juliol del 2021, es
rep la llicència d’activitats i mediambiental per al futur estadi i està
previst rebre a l’octubre del 2021
la llicència d’obres que permetrà
iniciar les obres de l’estadi.

Tenim consens polític i veïnal?
Sí, tots els partits polítics a excepció de la CUP van votar a favor de
l’aprovació del projecte, un fet que
mostra el suport polític transversal
que té l’Espai Barça.
El projecte ha estat presentat diverses vegades al districte de les
Corts, i als veïns, i hi ha una coordinació i un suport complets des del
districte. La CUP i el FAVB (Associació de Veïns) van presentar al·legacions al projecte, amb la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament
de Barcelona i el FC Barcelona com
a coacusats. El mes de juliol passat
el TSJC va donar llum verda al projecte Espai Barça, i va desestimar
així els recursos presentats per la
CUP i el FAVB.
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veia pagar els 600 milions de tot
el projecte amb recursos propis,
patrocinadors i deute bancari.
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Quan es completarà la construcció? Què passa si s’endarrereix?
Primer, és imprescindible l’obtenció d’un finançament per a l’execució de les obres. La finalització
pràctica del Camp Nou s’espera
per a la temporada 2024/25. Alguns aspectes dels carrers del voltant es completaran fins al 2029,

depenent de les afectacions externes (com la línia 9). Es consideren
diferents escenaris entre els quals
s’ha valorat la possibilitat d’anar a
jugar fora del Camp Nou, com per
exemple jugar a l’Estadi Olímpic
de Montjuïc, o bé jugar al Camp
Nou però amb un aforament re-

Quin impacte té sobre el medi
ambient? Soroll, trànsit? Pacificació circulatòria? Aparcament? Quins espais s’obriran i
es destinaran a usos veïnals?
L’impacte ambiental complirà amb
els actuals estàndards d’afectació/
contaminació, i ja s’està mesurant
per assegurar que no s’arriba als
nivells màxims. El projecte Espai

Les obres tindran un impacte
en els partits a casa? S’ha decidit ja jugar fora del Camp Nou,
a Montjuïc? Es valora alguna
altra opció?
Encara no hi ha cap decisió presa
sobre això. Anar a Montjuïc és una
possibilitat real que tindria aspectes positius pel que fa a l’execució
del projecte. El trasllat puntual de
l’activitat del Camp Nou a Montjuïc, o quedar-se al Camp Nou
reduint l’aforament de l’Estadi,
beneficaria en molts aspectes el
desenvolupament del projecte.
Alguns dels principals objectius
d’aquesta proposta són millorar i
garantir la seguretat dels espectadors durant els treballs de demolició i estructura i reduir el termini
de construcció inicial, i així es pot
dur a terme una reforma tan eficient com sigui possible.
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Què passarà quan s’obri el nou
estadi? S’incrementarà el preu
de l’abonament?
En el cas de les reubicacions un
cop estigui acabat el futur Camp
Nou, el Club tindrà en compte
les sol·licituds de canvi de seient
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d’aquells que volen estar més a
prop de familiars o amics. Tot i
això, qualsevol canvi de seient es
comunicarà clarament quan s’estableixi la distribució de seients
permanent i abans de tornar al
nou estadi.
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Per què volem augmentar
l’aforament de l’Estadi, tenint
en compte la baixa assistència
i la reducció d’abonaments que
hi ha hagut?
L’últim any hem viscut una situació extraordinària on la pandèmia ha tingut un impacte directe
en l’activitat habitual del Club, així
com en la resta d’activitats i serveis que formen part del nostre
dia a dia, que han hagut d’adaptar-se a les restriccions sanitàries.
Això ha derivat en una reducció de
l’aforament i una sèrie d’afeccions
que, amb la tornada a la normalitat, aniran desapareixent. Gràcies
al nou replantejament de 105.000
espectadors es podrà donar cabuda als socis que es troben a la
llista d’espera. Els socis i sòcies
podran gaudir d’una experiència
única a l’Estadi, amb un ventall de
nous espais i noves oportunitats.
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Què se sotmet a referèndum
exactament?
L’autorització a la Junta Directiva
perquè realitzi les actuacions que
estimi necessàries o convenients
per procurar finançament per al
projecte Espai Barça per un import que en cap moment superi
els 1.500 milions d’euros.
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que es va pressupostar. Els 4 milions d’euros que havia de costar
van acabar sent 19 milions.

Com fem possible aquesta inversió amb la situació econòmica actual?
La inversió de l’Espai Barça es
finança amb els ingressos addicionals que generaran les noves
instal·lacions, uns 200 milions
d’euros anuals, gràcies als nous
actius de ticketing i restauració,
‘meeting & events’, d’hospitality,
patrocini i ‘naming i tittle rights’,
i Museu i Tour. Tot això, sense representar cap despesa ordinària
i el projecte no compromet la
competitivitat del Club, sinó que
l’augmenta.
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Com s’expliquen els increments
de costos?
El projecte estava infravalorat
en pressupost i temps. Amb l’entrada de la nova Junta Directiva,
es va decidir revisar i actualitzar
els costos reals del projecte, ja
que aquests no es corresponen
amb la realitat de l’Espai Barça
tal com estava plantejat. El cost
real del pla de finançament que
van aprovar els socis en el Referèndum del 2014 està totalment
desfasat, i infravalorat tant pel
que fa al pressupost com per les
condicions econòmiques que exigia, amb una reducció del deute
a 200 milions d’euros que no només no s’ha aconseguit mai, sinó
que actualment s’ha disparat per
sobre dels 1.300 milions. A més,
l’única instal·lació del projecte que
es va acabar, l’Estadi Johan Cruyff,
ha tingut un cost molt superior al

Per què la Junta Directiva ha
decidit fer la consulta vinculant
de manera telemàtica?
El vot telemàtic és una reivindicació que han fet els socis i sòcies al
llarg dels darrers anys, a la qual
ha estat sensible la Junta Directiva
per afavorir la màxima participació, ja que es podrà votar des de
qualsevol lloc del món i farà innecessaris els desplaçaments, en
un moment encara marcat per la
pandèmia de la Covid-19.

Quin proveïdor dona el suport
tecnològic per poder celebrar
el vot de manera telemàtica?
El proveïdor escollit és Minsait,
l’única empresa multinacional
que cotitza a la borsa amb una
unitat de negoci d’eleccions permanents dedicada exclusivament
al disseny i lliurament de solucions d’eleccions i votació per
a clients de tot el món. Aquesta
unitat ha treballat en més de 400
projectes a tot el món durant els
últims 43 anys, incloent-hi el lliurament i implementació de solucions electorals a Europa (Noruega, Regne Unit, França, Espanya,
Portugal i Bòsnia i Hercegovina),
l’Orient Mitjà (Iraq), Àfrica (Angola) i Amèrica Llatina (Colòmbia,
Argentina, Xile...). A Catalunya
Minsait té una llarga trajectòria
a l’organització de processos
electorals per a les eleccions au-

tonòmiques i municipals. La seva
solució de vot electrònic ha estat
la més triada per al procés institucional més gran de vot electrònic organitzat per la Generalitat
de Catalunya, l’elecció a les Cambres Agràries, amb votació per
Internet i presencial electrònica
distribuïda en 200 punts al llarg
de tota la geografia catalana.
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Quines mesures de seguretat
existeixen per als socis i sòcies
que voten? Com es pot impedir que un altre soci voti amb
la seva identitat (duplicitat
de vot)? I com es garanteix el
secret del vot?
El procés del vot telemàtic compta amb tota una sèrie de mesures
d’autenticació que impedeixen
que un altre soci voti amb la seva
identitat, és a dir, la duplicitat de
vot, així com el secret del seu vot.
En aquest sentit, la plataforma
habilitada a la pàgina web del
Club pel vot telemàtic del dia del
Referèndum, li demanarà tres
passos per confirmar la seva autenticació: primer de tot, la clau
de soci (clau única que consta al
carnet de soci) i codi personal
(PIN); a continuació, la data de
naixement; i finalment un codi de
6 xifres que li arribarà per SMS al
seu telèfon mòbil.
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Com puc recuperar el codi personal (PIN) si no el trobo?
Es pot fer de tres maneres: a
través del web (https://www.
fcbarcelona.cat/ca/socis/tra-

mits-i-gestions), de manera
presencial a l’OAB i telefònicament trucant al 900 1899 00.
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Què passa si el Club no té el
número del meu mòbil actualitzat?
Que no podria votar perquè no
li arribaria el número de 6 xifres
que ha de rebre per SMS.
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Quin suport oferirem a les
persones que no dominin la
sistemàtica del vot telemàtic, o
no disposin de les eines informàtiques indispensables?
El Club posarà a disposició dels
socis un servei de vot assistencial, pensat per a tots aquells
socis i sòcies que no dominin la
sistemàtica del vot telemàtic, o
no disposin de les eines informàtiques indispensables. Els socis
tindran la possibilitat de venir
de manera presencial a l’Auditori 1899, on s’habilitaran punts
de vot telemàtic assistit i punts
d’identificació.
A més, el dia del Referèndum, el
Club també habilitarà un servei
d’atenció telefònica, a disposició
per als socis i sòcies que durant
el procés de vot telemàtic tinguin
algun dubte o vulguin resoldre alguna qüestió.
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Hi ha alternatives al vot telemàtic per a la gent més gran?
No, l’única modalitat de vot que
s’implementarà per al dia del Re-

ferèndum és de manera telemàtica. Tot i això, el Club posarà a
disposició dels socis un servei de
vot assistencial telemàtic, pensat
per a tots aquells socis i sòcies
que no dominin la sistemàtica del
vot telemàtic, o no disposin de les
eines informàtiques indispensables. En aquest sentit, els socis
tindran la possibilitat de venir
de manera presencial a l’Auditori 1899, on s’habilitaran punts
de vot telemàtic assistit i punts
d’identificació. A més, el dia del
Referèndum el Club també habilitarà un servei d’atenció telefònica, a disposició dels socis i sòcies que durant el procés de vot
telemàtic tinguin algun dubte o
vulguin resoldre alguna qüestió.
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Hi ha possibilitats d’efectuar el
vot de manera presencial?
No, l’única modalitat de vot que
s’implementarà per al dia del Referèndum es de manera telemàtica. Tot i això, el Club posarà a
disposició dels socis un servei de
vot assistencial telemàtic, pensat
per a tots aquells socis i sòcies
que no dominin la sistemàtica del
vot telemàtic, o no disposin de les
eines informàtiques indispensables, que tindran la possibilitat
de venir de manera presencial a
l’Auditori 1899, on s’habilitaran
punts de vot telemàtic assistit i
punts d’identificació.
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Es podrà votar des de tot el
món?
Sí, si ets soci i tens totes les teves
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dades correctament actualitzades
podràs efectuar el teu dret a vot
des de qualsevol part del món. En
aquest sentit, és important tenir
en compte que la votació del Referèndum serà el dia 19 de desembre, de manera telemàtica i durant
tot el dia, des de les 9 h fins a les
20 h (CET – Hora Central Europea),
i que, per tant, tots els socis i sòcies d’altres països hauran de tenir
en compte la diferencia horària.
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Quin serà el protocol que
s’haurà de seguir per exercir el
dret al vot? S’haurà de complir
algun tràmit previ?
Per poder exercir el seu dret a
vot, els socis i sòcies han de tenir més de 18 anys i un mínim d’1
any d’antiguitat del seu carnet
de soci. Si compleixen aquests
requisits, per poder exercir el vot
telemàtic amb totes les garanties i estar informats de l’evolució
del projecte, serà imprescindible
que tots els socis tinguin correctament actualitzades les seves
dades personals, sobretot aquelles imprescindibles per al procés
telemàtic: e-mail, clau de soci
(clau única que consta al carnet
de soci) i codi personal (PIN), data
de naixement i telèfon mòbil.
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Com es poden actualitzar i
verificar les dades personals?
El dia 26 de novembre, des de
l’Àrea Social s’impulsarà una
campanya de recollida i actualització de dades, que s’haurà d’efectuar abans del dia 7 de

desembre, que és quan es tancarà l’exposició del cens. Només
aquells que tinguin les seves dades correctament emplenades
podran estar informats de l’evolució del projecte i exercir el seu
dret a vot el dia en què es dugui
a terme el referèndum.
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La nova modalitat de vot
permetrà que els resultats es
donin a conèixer immediatament?
Sí. Un cop finalitzat l’horari de les
votacions, la Junta de la Consulta
disposarà l’inici de l’escrutini del
vot telemàtic. El recompte de vots
el fa la mateixa plataforma de vot
telemàtic i els resultats es donaran a conèixer als pocs minuts,
tan bon punt la plataforma acabi
el seu procés de comptabilització.
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De quina manera
s’assegura la transparència
en el recompte?
Abans de l’inici de la votació, es
definiran cinc custodis, que en
el cas del FC Barcelona seran
els components de la Junta de
Consulta (es fa un sorteig entre
tots els socis amb dret a vot -més
de 18 anys i amb mínim d’1 any
d’antiguitat-). A continuació, es
realitzarà una cerimònia de creació de claus i a cadascun d’ells
se’ls farà responsable d’uns dígits que formaran part d’una clau
secreta que, a més a més, també
custiodarà un notari. A les 9 h es
durà a terme l’obertura d’urnes
electròniques. L’única informació

que podrem tenir al llarg del dia
serà la de participació.
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Com es fa el recompte de vots?
A les 21 h, un cop acabat el període de votació, la mateixa plataforma farà el recompte de vots i
per poder accedir als resultats,
cadascun dels custodis haurà
d’introduir el seu fragment de
clau.

CAMPANYA
INFORMATIVA
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Es pot saber qui ha votat?
No. És important saber que tots
els vots són anònims.
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Com es garanteix aquest
anonimat dels socis i sòcies
votants?
El Sistema de Vot Electrònic per
Internet compta amb un mecanisme que permet desvincular els
vots emesos dels votants. Amb
aquesta finalitat Minsait proporciona un mecanisme de desvinculació que segueix els passos
següents:
• El mecanisme de desvinculació
s’inicia quan el procés electoral
ha acabat. El resultat d’aquest
procediment serà utilitzat en el
recompte dels vots i la verificació
universal dels vots.
• El proveïdor proporciona un
mecanisme que permet verificar
les signatures digitals dels vots
emmagatzemats i que, a més,
permet separar els vots de les
seves respectives firmes digitals
i de la informació vinculant.
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Des del dissabte 27 de novembre fins al dia de
la consulta es portarà a terme la campanya informativa a què fa referència l’article 13è b) punt
primer dels Estatuts i es faran els actes d’informació, promoció o comunicació adients per donar a
conèixer la proposta sotmesa a la consulta.
El Club enviarà periòdicament informació als
socis i sòcies a través de les eines de comunicació habituals digitals, el BOC (Butlletí Oficial del
Club) i l’Infosocis, que es reben a través del correu electrònic, també difondrà una edició especial
de la Revista Barça que s’enviarà a través d’un
BOC especial, un tríptic i un dossier informatiu
que s’entregarà en l’Exposició i també es podrà
consultar la informació en el lloc web del Club
i en el site especial sobre la consulta. Els socis-

sòcies també rebran a través de l’SMS del mòbil
missatges recordatoris dels terminis relacionats
amb la consulta.
L’Àrea Social també ha incorporat el canal ‘T’Escoltem’ al lloc web (https://www.fcbarcelona.cat/
ca/socis/tramits-i-gestions/t-escoltem) perquè els
socis, a través del correu electrònic, puguin adreçar-se directament al Club per preguntar tots els
dubtes relacionats amb la consulta vinculant sobre el Finançament de l’Espai Barça. Cada consulta
serà resposta oportunament per un responsable
del Club.
Així mateix, els socis i sòcies també podran adreçar-se al Club per via telefònica en cas de dubtes i
aclariments relacionats amb el procés i la mecànica
de votació. 900 1899 00.

EXPOSICIÓ
REFERÈNDUM
Des del dissabte 27 quedarà oberta al públic l’Exposició del Referèndum de Finançament de l’Espai Barça que s’ha habilitat en una carpa de 400 m2 ubicada a l’esplanada
de tribuna del Camp Nou, on es podran consultar els detalls sobre el finançament, les
novetats que incorpora el projecte i el procediment del vot telemàtic. També inclou
un vídeo sobre l’Espai Barça i simulacions sobre l’interior i les graderies de l’Estadi.
Està prevista l’organització de sessions informatives i visites guiades per a socis, sòcies, senadors i membres del col·lectiu de les Penyes. Els socis s’hauran d’apuntar
prèviament en un formulari que es troba al ‘site’ del Referèndum, al web del Club.

I N FO R M AC I Ó

42

Oberta a tots els públics
Horari: de dilluns a dissabte de 10 a 19 h
Diumenges de 10 a 15 h
Dies de partit: es tancarà quatre hores abans del partit i després de
l’obertura de portes es tornarà a obrir fins a l’inici de la segona part.
Ubicació: Zona esplanada (entre el Camp Nou i la Sala París)
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