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Cal un nou Estadi, però també és primordial regenerar  

el projecte esportiu al voltant de Messi 

 

Barcelona, 18 de març del 2014 

 

Marc Ingla 

 

No cal donar-hi gaires voltes! Invertir en l’Estadi és positiu per al Futbol Club Barcelona i, a llarg 
termini, ens farà més forts. Per això crec que s’ha de votar que sí al referèndum convocat per 
l’actual Junta directiva.  

 

El món del futbol és cada cop més competitiu i molts dels grans bilionaris apassionats per aquest 
esport, ja siguin àrabs, xinesos, russos o americans, mostren curiositat per invertir-hi de manera 
quasi irracional. Aquests darrers anys hem vist Clubs com el Chelsea, PSG, City, Shaktar, Zenith o 
Mònaco, que han invertit grans fortunes en jugadors i instal·lacions pròpies. Aquesta tendència 
cada cop serà més gran i, per tant, veurem encara més i més diners entrant al negoci global del 
futbol i fent que nous Clubs agafin volada.   

 

En aquest context, un nou Estadi és un actiu extraordinàriament valuós per al Club, no només per la 
molt millor experiència que podrem tenir els culers i visitants quan anem a l’Estadi i al Palau, sinó 
també perquè la imatge del Club millorarà de manera espectacular i es convertirà en una nova font 
d’ingressos absolutament vitals per ser competitius en el futur. I crec que en aquest tema ja 
comencem a fer massa tard.  

 

Seria bo, però, deslligar aquesta qüestió del projecte esportiu. Perquè aquí també estem fent tard. 
Ja fa ben bé dos estius que s’haurien hagut de fer inversions importants per tal de regenerar el 
projecte esportiu d’una manera natural, que, en qualsevol cas, i segons el meu parer, ha de passar 
per construir en els propers anys un equip imbatible al voltant del millor jugador del món. En 
aquest assumpte no ens podem permetre donar més passos en fals ni enviar missatges equivocats, 
ni a Messi ni a l’afició. 

 

 



 

Estadi i equip són dues coses diferents que no cal barrejar i que tenen timings d’inversió diferents. 
Les inversions en el nou Estadi sembla que s’han de fer efectives a partir del 2017. I si el resultat 
final del referèndum és positiu, caldrà fer una gestió excel·lent del projecte, explicant i validant les 
decisions específiques més importants i sensibles per als socis. La poca legitimitat d’aquesta Junta, 
els continus enrenous institucionals que ha generat, les múltiples promeses electorals 
incomplertes, i les seves tan dubtoses gestions els obliga a ser més prudents que mai a l’hora de 
gestionar el projecte del nou Estadi.  

 

Per tant, tot i que la pregunta específica del referèndum no és gaire clara, jo, a aquesta pregunta 
tan general, responc amb un “Sí” general, perquè cal avançar en aquest tema i no perdre-hi més 
temps. Però aquest “Sí” no és un xec en blanc, sinó que és un “Sí” a ser gestionat amb molt de 
lideratge i molta prudència, tant per aquesta Junta com per les que vinguin després. 
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