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PARLAMENT PRESIDENT JOSEP MARIA BARTOMEU 
 
 

 

Sandro, president Rosell, amic, moltes gràcies per tot el que has fet. T’estem molt agraïts. Ens sap 
molt greu que hagis pres aquesta decisió perquè saps que tenies el recolzament de tots nosaltres i 
tots els socis. 
 
Ha estat un orgull treballar amb tu tots aquests anys i això perviurà en el nostre record per sempre. 
 
Gràcies també als companys de Junta per la seva confiança perquè a partir d’avui lideri aquest 
projecte. 
 
El meu primer missatge com a president del FC Barcelona és anunciar-vos la continuïtat del projecte 
de l’actual Junta Directiva fins al 2016. Ens sentim forts. Vam ser la candidatura més votada pels 
socis a les eleccions del 2010.  
 
Seguirem treballant i apostant per tots aquells valors que ens han guiat durant aquests anys i ho 
farem amb il·lusió i amb el màxim compromís per mantenir l’excel·lència en les tres àrees: l’esportiva, 
l’econòmica i la social del Club.  
 
Hem assolit molts objectius en aquests darrers anys, però encara ens queden molts per assolir i molt 
camí per recórrer. 
 
M’agradaria avui demanar el suport del socis del Club. Vull animar-los a seguir confiant en aquest 
projecte que tantes coses bones ens ha donat i encara ens ha de donar. 
 
Tots els nostres reptes i objectius continuen vigents. El primer equip de futbol i les nostres seccions 
seguiran comptant amb tot el nostre suport i els recursos necessaris per seguir sempre aspirant a tot.  
 
El futur del Camp Nou, la nostra gran aposta patrimonial, seguirà sent una prioritat per a aquesta 
Junta Directiva. Un projecte on ens juguem molt, ens hi juguem el futur de les pròximes dècades i on 
els socis tindran la paraula en referèndum el proper mes d’abril. 
 
Aquest és un club propietat dels seus socis i faré tot el que estigui a les nostres mans per consolidar-
lo al lloc on ens trobem, al moment més alt de la seva història. 
 
I un darrer apunt: serem molt ferms en la defensa i en l’exigència del màxim respecte cap al nostre 
club, davant tots els estaments esportius, polítics i judicials.  
 
Per acabar, dir-vos que demà anticiparem la reunió de la Junta Directiva que teníem previst celebrar 
dilluns,  i us convoquem a una roda de premsa que farem demà mateix, on jo mateix contestaré a 
totes les preguntes, amb molt de gust, tot allò que necessiteu.  
 
Moltes gràcies a tots. 
 
Visca el Barça i Visca Catalunya   


