




• El 23 de gener del 2014, Sandro Rosell va presentar la seva dimissió irrevocable, 

després de tres anys i mig de mandat. El fins aleshores vicepresident primer i 

esportiu, Josep Maria Bartomeu, va assumir el càrrec de president. 

• Josep Maria Bartomeu i Floreta (Barcelona, 6 de febrer del 1963) és el soci 16836 del 

Barça i ho és des del 1974. És membre de la Junta Directiva des del 2010, quan la 

candidatura liderada per Sandro Rosell va imposar-se en les eleccions celebrades el 

13 de juny. Des de llavors ha exercit com a vicepresident primer, sent el responsable 

de l’Àrea Esportiva. 

• Bartomeu també va formar part de la Junta Directiva del FC Barcelona del 2003 al 

2005 com a responsable de la secció de bàsquet. 

• Casat i pare de dos fills, és soci i conseller delegat de les empreses ADELTE Group 

(enginyeria per a ports i aeroports, líder mundial en solucions d’embarcament i en el 

disseny de vehicles de transport per a grans càrregues) i EFS, Equipo Facility 

Services (grup d’empreses de serveis per al manteniment integral de terminals i 

d’equips electromecànics). 

 

President 

Soci 16836 

JOSEP MARIA BARTOMEU I FLORETA  

Nova Junta Directiva del FCB 





• Javier Faus (Barcelona, 23 d’agost del 1964) és llicenciat en Dret per la Universitat 

Autònoma de Barcelona, màster en Dret Financer per la Georgetown University 

(Washington DC) i Executive MBA per ESADE. És president de Meridia Capital 

Partners (gestora de capital risc) i membre del consell d’administració de la 

immobiliària Colonial, així com vocal consultor del Ple de la Cambra de Comerç de 

Barcelona i col·laborador de la Harvard Business School. Faus també és 

vicepresident d’un altre club centenari de la ciutat, el Reial Club de Tennis Barcelona, i 

membre del Comitè Organitzador del Barcelona Open Banc Sabadell-Trofeu Comte 

de Godó. Va ser membre de la Junta Directiva del 2003 al 2005. 

Vicepresident primer. Àrea Econòmica 

Soci 12589 

JAVIER FAUS I SANTASUSANA 

Nova Junta Directiva del FCB 

 



• Jordi Cardoner (Barcelona, 5 de juliol del 1962) és llicenciat en Ciències Econòmiques 

i Empresarials (Economia, Política i Sociologia) per la Universitat de Barcelona i 

Executive MBA per EADA. És conseller delegat del Grup Storopack España 

(companyia líder mundial de fabricació i comercialització de materials d’embalatge i 

escumes de poliestirè i polipropilè expandit), vicepresident d’ANAPE (associació 

compromesa amb el foment de les millors pràctiques mediambientals sobre el 

poliestirè expandit i els processos), i conseller d’altres empreses del sector industrial i 

serveis. Cardoner és nét de Nicolau Casaus, el qual va ser vicepresident del FC 

Barcelona entre el 1978 i el 2003. 

 

Vicepresident segon. Àrea Social 

Soci 5607 

 

JORDI CARDONER I CASAUS 

Nova Junta Directiva del FCB 

 



• Carles Vilarrubí (Barcelona, 21 de febrer del 1954) és un empresari de gran trajectòria 

professional i àmplia experiència en càrrecs de responsabilitat de diferents empreses i 

institucions catalanes i internacionals. Actualment és vicepresident de Rothschild 

España (banca d’inversions especialitzada en fusions i adquisicions), president de 

CVC Grupo Consejeros (‘holding’ d’inversions patrimonial que agrupa participacions 

en empreses de consultoria i serveis) i president de Willis S&C (corredoria 

d’assegurances i vocal del consell d’administració de Willis Iberia). Vilarrubí forma 

part, a més, de diferents consells d’administració (Fira Barcelona, Catalunya 

Comunicació, Oxer Sport, Grey Group i Madrid Horse Week) i també és membre 

d’entitats com la Fundació SHE (Science, Health and Education, dirigida pel Dr. 

Valentí Fuster), de la qual és vicepresident; del Consell Municipal de l’Esport de 

Barcelona; també vocal del consell assessor del Foment del Treball Nacional (patronal 

catalana); president d’honor de l’International Jumping Owners Club; patró de la 

Fundació CATMón, i membre de l’Acadèmia Catalana de Gastronomia. 

 

Vicepresident tercer. Àrea Institucional i Internacional 

Soci 46656 

 

CARLES VILARRUBÍ I CARRIÓ 

Nova Junta Directiva del FCB 

 



• Jordi Mestre (Barcelona, 14 de setembre del 1962) ha cursat estudis d’Alta Direcció 

d’Empreses a IESE i té un Màster en Gestió Gerencial per EADA. És president d’Expo 

Hotels & Resorts, que entre altres establiments hotelers és propietària de l’Hotel 

Princesa Sofía, Torre Catalunya i Expo, Expo València, Mare Nostrum Resort i Hotel 

Don Carlos. També és vicepresident coordinador de la Comissió permanent del Gremi 

d’Hotels de Barcelona i membre del comitè executiu de Barcelona Turisme. Al Club va 

ser el directiu responsable del futbol formatiu i el Barça B, així com del Barça femení, 

des de l’estiu del 2010 fins al gener del 2014.  

 

Vicepresident quart. Àrea Esportiva, futbol 

Soci 77659 

 

JORDI MESTRE I MASDEU 

Nova Junta Directiva del FCB 

 



• Manel Arroyo (Vic, 10 de maig del 1960) és des del 1992 director general de l’empresa 

Dorna Sports & MotoGP, organitzadora del Campionat del Món de MotoGP. En aquest 

càrrec és responsable de totes les activitats dels mitjans de comunicació i la seva 

experiència principal és la gestió de continguts, producció, vendes i distribució a 

través dels mitjans i plataformes (TV, internet, mòbil, etc.). La seva trajectòria 

professional es va iniciar com a periodista a Ràdio Vic i posteriorment es va incorporar 

a RNE. El 1986 es va incorporar a TVE, on va treballar en les retransmissions de F1 i 

rugbi com a comentarista, i va ser també subdirector del programa d’esports ‘Estadio 

2’. Un any més tard va deixar TVE i, després d’una breu estada a la Cadena Ser, el 

1988 va passar a formar part, com a responsable, del departament de premsa i 

publicacions del Reial Automòbil Club de Catalunya (RACC). Va ser membre de 

l’equip que va dissenyar i construir el Circuit de Barcelona-Catalunya. El 1991 també 

va participar en l’organització del primer Gran Premi d’Espanya de F1 en el circuit 

català, i en l’equip que va impulsar l’entrada del Ral·li Catalunya al calendari de la FIA 

World Rally Championship.  

Vicepresident cinquè. Àrea Mèdia i Comunicació 

Soci 113454 

MANEL ARROYO I PÉREZ 

Nova Junta Directiva del FCB 

 





• Susana Monje (Oviedo, 14 de novembre del 1972) és llicenciada en Administració 

d’Empreses per la Universitat de Barcelona i diplomada en Ciències Empresarials per 

la mateixa universitat. Empresària, és sòcia i directora general d’Essentium Grupo 

(‘holding’ de companyies que operen en els sectors de matèries primeres per a la 

construcció, edificació, obra civil i promoció immobiliària) i consellera d’Assignia 

Infraestructuras. Monje és la primera dona que ocupa el càrrec de tresorera en la 

història del Club, i presideix el Grup Edelmira Calvetó pel reconeixement de la sòcia i 

l’esportista del FC Barcelona. 

 

Directiva. Àrea Econòmica. Tresorera 

Sòcia 97227 

SUSANA MONJE I GUTIÉRREZ 

Nova Junta Directiva del FCB 

 



• Toni Freixa (Barcelona, 8 d’octubre del 1968). Advocat col·legiat a l’Il·lustre Col·legi 

d’Advocats de Barcelona des del 1997. És llicenciat en Dret per la Universitat de 

Barcelona el 1991, i va completar la seva formació acadèmica amb la preparació de 

les Oposicions al Cos d’Advocats de l’Estat. És soci del despatx professional SFFR 

Advocats, amb seu a Barcelona, i especialista en Dret Civil, Mercantil, Processal i 

Esportiu. Ha estat professor de Dret Civil a la Universitat de Barcelona, ponent a 

cursos de postgrau i màsters a la Universitat Pompeu Fabra i a la Universitat Ramon 

Llull i conferenciant a diverses institucions acadèmiques, nacionals i internacionals. 

Futbolista amateur fins a l’any 2003, va ser deixeble del mestre Laureano Ruiz al Club 

Escolapis Sarrià durant la seva etapa de formació, on va jugar gairebé tots els anys 

que es va dedicar al futbol, a més de fer-ho al Club de Futbol Mollet i a la Penya 

Barcelonista Anguera. Va ser lletrat assessor de la Junta Directiva del 2003 al 2005, a 

més de ser membre de la Comissió de Disciplina durant el mateix període.  

 

Directiu. Secretari de la Junta Directiva i President de la Comissió 

de Disciplina 

Soci 64397 

ANTONI FREIXA I MARTÍN 

Nova Junta Directiva del FCB 

 



• Jordi Moix (Barcelona, 12 de novembre del 1969) és llicenciat en Ciències 

Empresarials per ESADE i màster en Internacional Management per la Thunderbird 

Graduate School (EUA). Professionalment ha estat sempre lligat al món immobiliari i 

urbanístic, actualment com a soci fundador de Linq Venture (consultoria M&A i Real 

Estate / urbanisme), i anteriorment com a director general de promoció i expansió 

internacional de Reyal Urbis (companyia immobiliària referent en el sector); director 

general a Catalunya de Metrovacesa (va presidir La Maquinista Vila Global SA); 

director general i membre del consell d’administració de Layetana, i director general 

d’Habitat. Avui dia és membre del comitè executiu de Barcelona Urban Cluster-BUC, i 

ha estat president del comitè executiu d’ULI (Urban Land Institute) i membre del 

Cercle d’Economia des del 1988. Va ser directiu responsable de Patrimoni del FC 

Barcelona entre els anys 2003 i 2005. 

 

Directiu. Àrea Econòmica, responsable de Patrimoni 

Soci 43686 

JORDI MOIX I LATAS  

Nova Junta Directiva del FCB 

 



• Silvio Elías (Barcelona, 15 d’agost del 1948) és llicenciat en Dret per la Universitat de 

Barcelona. La seva trajectòria professional ha estat lligada al món de l’alimentació, 

com a expropietari, conseller i director general de Caprabo i actualment president i 

accionista de referència de Veritas (supermercats d’alimentació ecològica), i també als 

centres esportius, com a accionista i president, de Duet Sports & Spa. També és 

accionista i president de World Tour Platforms (empresa líder en aplicacions mòbils), 

inversor en projectes propis d’energies renovables i inversor de referència en diversos 

fons de capital risc. Així mateix, és membre del consell assessor d’Ernst & Young 

Espanya i del consell organitzador d’Alimentaria. Ha estat membre del Coca-Cola 

European Research Group i del consell assessor de la Facultat de Dret de la 

Universitat de Barcelona. Elías és soci des de fa 57 anys, el més antic de la Junta 

Directiva. 

Directiu. Àrea Econòmica, membre de la Comissió Econòmica 

Estatutària. Àrea Esportiva de futbol, responsable del Barça B i 

Juvenil A 

Soci 3466 

SILVIO ELÍAS I MARIMÓN 

Nova Junta Directiva del FCB 

 



• Dídac Lee (Figueres, 15 de gener del 1974) és llicenciat en Enginyeria Informàtica per 

la UPC i ha cursat estudis de postgrau de Gestió d’Empreses per la UPC i PDG a 

l’IESE. És conseller delegat d’Inspirit, grup d’empreses tecnològiques format per 

diferents companyies distribuïdes entre Girona, Barcelona, Madrid, Buenos Aires i 

Silicon Valley. Ha estat conferenciant i professor convidat a la Universitat de Barcelona 

i la Universitat de Girona. Com a directiu del FCB, Lee és el màxim responsable de les 

Noves Tecnologies (‘online’, xarxes socials, etc.), un camp estratègic per al futur 

desenvolupament i creixement del Club. 

 

Directiu. Àrea Mèdia i Comunicació, responsable de Noves 

Tecnologies 

Soci 103270 

 

DÍDAC LEE I HSING  

Nova Junta Directiva del FCB 

 



• Jordi Monés (Barcelona, 25 de juny del 1961) és doctor ‘cum laude’ en Medicina i 

Cirurgia per la Universitat de Barcelona, especialista en Oftalmologia per l’Institut 

Barraquer - Universitat Autònoma de Barcelona, i especialista en màcula, retina i vitri 

per la Universitat Harvard i l’Institut Tecnològic i d’Estudis Superiors de Monterrey. 

Actualment és el director de l’Institut de la Màcula i de la Retina al Centre Mèdic 

Teknon, i director de la Barcelona Macula Foundation. Es dedica exclusivament al 

tractament mèdic i quirúrgic de les malalties de la màcula, la retina i el vitri. Els seus 

camps d’interès principal en recerca són les malalties degeneratives maculars i 

retinals. És membre de dotze societats científiques, entre les quals destaquen la 

Macula Society, la Retina Society, l’American Society of Retina Specialists, l’American 

Academy of Ophthalmology, l’Association for Research in Vision and Ophthalmology, 

l’European Vision Institute, l’Euretina i l’European Association for Vision and Eye 

Research. 

Directiu. Àrea Mèdica i Rendiment. Responsable de la secció 

d’atletisme 

Soci 74870 

JORDI MONÉS I CARILLA 

Nova Junta Directiva del FCB 

 



• Eduard Coll (Barcelona, 21 de gener del 1957) és llicenciat en Dret i diplomat en 

Relacions Laborals per la Universitat Central de Barcelona. És soci fundador del 

despatx professional Coll Advocats, especialista en Dret Laboral Empresarial, Civil, 

Mercantil i Fiscal, amb oficines a Barcelona, Madrid, Caldes de Montbui i Jiangshan 

(Xina). Professor en Dret Laboral en diferents institucions docents, Coll ha estat vocal 

de la Mútua dels Advocats de Catalunya i president de la Comissió de Relacions 

Institucionals. Va ser assessor jurídic de l’empresa organitzadora de la cerimònia 

d’inauguració dels Jocs de Barcelona 92 i assessor del Govern Andorrà en l’elaboració 

de les lleis laborals i de la Seguretat Social.  

Directiu. Àrea Esportiva de seccions professionals, responsable 

d’handbol 

Vicepresident i secretari de la Fundació FCB 

Soci 40206 

 

EDUARD COLL I POBLET  

Nova Junta Directiva del FCB 

 



• Joan Bladé (Barcelona, 18 de setembre del 1960) és llicenciat en Medicina i Cirurgia 

per la Universitat de Barcelona, especialista en Estomatologia per la Facultat 

d’Odontologia de la mateixa universitat i MBA per ESADE. Ha cursat postgrau en 

Endodòncia per la UB i de Sedació en Gabinet Dental per la Universitat Complutense 

de Madrid. És membre de la SAAD (Society for Advancement of Anaesthesia in 

Dentistry) i de la Societat Espanyola d’Odontologia de l’Esport. Durant deu anys ha 

estat professor associat de Patologia Terapèutica de la Facultat d’Odontologia de la 

Universitat de Barcelona. Bladé és propietari i director mèdic del Grup Doctor Bladé, 

amb tres clíniques dentals a Barcelona i una a l’Hospitalet de Llobregat.  

 

Directiu. Àrea Esportiva de seccions professionals, responsable 

de bàsquet 

Soci 58294 

 

JOAN BLADÉ I MARSAL  

Nova Junta Directiva del FCB 

 



• Javier Bordas (Barcelona, 5 de març del 1961) és llicenciat en Administració 

d’Empreses i Executive MBA per ESADE. És president del Grupo Costa Este, 

companyia dedicada a l’oci i la restauració, que compta amb nombrosos locals. 

Anteriorment es va dedicar a la gestió de Coymsa, empresa familiar dedicada als 

prefabricats de formigó. També va treballar al departament de màrqueting de Gallina 

Blanca. 

Directiu. Àrea Esportiva de seccions professionals, responsable 

de futbol sala   

Representant a la RFEF i relacions amb federacions nacionals de 

futbol a les quals pertanyen els professionals del FCB 

Soci 13793 

 

JAVIER BORDAS DE TOGORES 

Nova Junta Directiva del FCB 

 



• Josep Ramon Vidal-Abarca (Barcelona, 15 d’agost del 1962) és llicenciat en 

Arquitectura per l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona i màster en 

Estructures per l’ETSAB. És soci i director general d’Asian Projects Management 

(companyia que dissenya, desenvolupa i executa projectes d’àmbit europeu que 

desitgen establir-se a la Xina) i soci i conseller delegat de Prat & Vidal Arquitectes 

Associats, soci i conseller delegat d’AIA Madrid (empresa d’enginyeria) i soci i 

conseller delegat de Coordinació Integral de Projectes (empresa dedicada a la 

promoció i la construcció d’edificacions residencials).  

Directiu. Àrea Esportiva de seccions professionals, responsable 

d’hoquei patins  

Responsable de l’Àrea de Seguretat 

Soci 106100 

 

JOSEP RAMON VIDAL-ABARCA I ARMENGOL 

Nova Junta Directiva del FCB 

 



• Ramon Cierco (Andorra la Vella, 15 d’agost del 1959) és diplomat en Administració 

d’Empreses per l’École de Cadres de Lausana, màster en Instruments i Mercats 

Financers per la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i PADE 2010 d’IESE 

Barcelona. La seva trajectòria professional ha estat lligada a societats familiars del 

sector industrial, hoteler i comercial. Exerceix diversos càrrecs directius i és membre 

de diferents consells d’administració de diverses societats, responsabilitat que 

continua tenint fins al moment a Indústries Muntanya SA, Petrolis Principat SA, 

GRIMCISA i Hotels Plaza SA. Avui dia és president de Banca Privada d’Andorra, 

president de la Fundació Privada Tutelar del Principat d’Andorra i conseller del Banco 

de Madrid SAU. Ha estat conseller de Cultura del Comú d’Andorra (del 1988 al 1992), 

president de la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d’Andorra (del 2000 al 2004) i 

membre del consell universitari de la Universitat d’Andorra.  

Directiu. Àrea Esportiva de futbol, responsable de futbol formatiu  

Vicepresident de la Fundació FCB 

Soci 60175 

 

RAMON CIERCO I NOGUER 

Nova Junta Directiva del FCB 

 



• Ramon Pont és el directiu més veterà de la Junta (Tàrrega, 1 d’abril del 1937) i 

acumula una llarga trajectòria empresarial com a president del Grup Borges, 

companyia familiar líder mundial en el sector de l’oli d’oliva i els fruits secs. Pont ha 

cursat estudis a la Business Administration de la Universitat de Geòrgia (EUA), és 

enginyer tècnic industrial per l’Escola d’Enginyeria Tècnica de Barcelona i ha estat 

professor mercantil a l’Escola d’Alts Estudis Mercantils de Barcelona. Entre altres 

càrrecs, ha ocupat la presidència internacional d’AIESEC (Associació Internacional 

d’Estudiants de Ciències Econòmiques i Empresarials), i és expresident de FEDIOL 

(Federació Europea de les Empreses del sector d’Extracció i Refinació dels Olis 

Vegetals), així com expresident nacional de la Jove Cambra.  

Directiu. Vicepresident primer de la Fundació FCB 

Soci 73045 

RAMON PONT I AMENÓS 

Nova Junta Directiva del FCB 

 



• Pilar Guinovart (Eivissa, 31 de desembre del 1957) ha cursat estudis de Psicologia, és 

especialista universitària en Protocol i Cerimonial Nacional i Internacional per la 

Universitat d’Oviedo i l’Escola Diplomàtica de Madrid, tècnica superior en Direcció 

d’Empreses Esportives per l’Institut Kernaba, i, a més, ha cursat un grau superior en 

Integració Social. Així mateix, Guinovart és membre fundadora de l’Associació 

Catalana de Protocol i Relacions Institucionals (ACPRI) i ha estat adjunta a la 

presidència del Gremi de Restauració de Barcelona. Actualment és presidenta de 

l’empresa Dinamiun Consultors, dedicada a la formació, l’assessorament i el 

‘coaching’ empresarial. Amb una inestimable tasca al Club envers les persones que 

tenen discapacitat i mobilitat reduïda, és la principal impulsora i responsable de 

l’Oficina d’Atenció Especialitzada (OAE), i forma part del Grup Edelmira Calvetó pel 

reconeixement de la sòcia i l’esportista del Barça. 

 

Directiva. Àrea Social, responsable de l’OAE i desplaçaments 

Responsable de les seccions amateurs 

Sòcia 17744 

PILAR GUINOVART I MASIP 

Nova Junta Directiva del FCB 

 



Nova Junta Directiva del FCB 
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Comitè de direcció 



Direcció General / Comitè de Direcció 

Director Àrea Esportiva Futbol 
Andoni Zubizarreta 

Director Àrea Gestió Futbol 
Raul Sanllehi 

Director Àrea Marketing / Comercial 
Laurent Colette  

Director Àrea Seccions Esportives 
Joan Carles Raventós 

Director Àrea Operacions 
Emili Sabadell 

Director Àrea Econòmica i Recursos 
Néstor Amela 

President - Junta Directiva 

Director General 
Antoni Rossich 

Cap de La Masia 
Carles Folguera 

Cap de Protocol 
Ramon Pujol 

Cap de Departament Online 
Lluis Alsina 

Cap de Recursos Humans 
Llorenç Hernández 

Director Comunicació 
Albert Montagut 

Director Dept. Servei Mèdic 
Ramon Canal 

Director Dept. Audiovisuals 
Antonio Martin 

Director Fundació 
Josep Cortada 

Director Dept. Control Riscos 
Alex Garcia-Gascón 

Director Àrea Social 
Pere Jansá 




