
 
 

 
 
 

Barcelona, 5 de desembre del 2010 
 
 
Benvolguts socis i aficionats del FC Barcelona, 
 
La jornada que es va viure dissabte, amb tot el que va succeir al voltant del partit que 
el primer equip de futbol va jugar a Pamplona, mereix una reflexió pausada. En primer 
lloc, vull felicitar públicament l’equip i els nostres tècnics, que novament van demostrar 
que són capaços de convertir qualsevol dificultat en un repte. La victòria a Pamplona 
té un mèrit extraordinari. 
 
En aquestes darreres hores he llegit i escoltat comentaris de tot tipus. S’ha criticat la 
nostra falta de previsió, la nostra estratègia de comunicació i s’ha posat en dubte la 
nostra actuació com a Club gestionant la crisi d'ahir. Jo, personalment, assumeixo tota 
la responsabilitat del que va succeir en les hores prèvies al partit de dissabte. Jo vaig 
dirigir les gestions amb la Reial Federació Espanyola de Futbol i és meva tota la 
responsabilitat del que se’n va derivar. Vaig creure en la paraula dels dirigents de la 
Federació i dels rectors d’AENA. I, malgrat els meus errors, vaig fer-ho sempre 
pensant, per damunt de tot, en els interessos del Barça. De tot plegat, en traurem 
conclusions per al futur. 
 
Els socis van dipositar en mi la seva confiança per presidir el Club i aquest 
extraordinari encàrrec m’obliga a ser autocrític pel bé de l’Entitat. Accepto i entenc que 
es critiqui la meva gestió, però em rebel·lo davant les injustícies. I és injust qui acusa 
els nostres executius o, fins i tot i de manera incomprensible, el nostre entrenador i els 
nostres jugadors de no voler viatjar a Pamplona sinó era en avió. I això és 
absolutament fals, injust i inacceptable, ja que totes les decisions les vaig prendre i/o 
autoritzar jo personalment. No heu de valorar res més que la professionalitat i el 
compromís amb el qual els nostres tècnics i jugadors van afrontar ahir el desplaçament 
i el partit a Pamplona. Jo només puc tenir paraules de gratitud i d'orgull. 
 
Voldria acabar aquest escrit demanant-vos a tots, més que mai, el vostre suport i una 
unitat molt necessària. Els reptes que tenim per endavant són formidables, i 
necessitem l'empenta de tots plegats. Que per davant de tot, hi siguin sempre els 
interessos comuns del Barça. Aquest és i serà sempre el meu ferm propòsit. 
 
Atentament, 
 

 
Sandro Rosell 
President FC Barcelona��
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