
 

  

 

 

  

 
 

 
REUNIÓ ORDINÀRIA DEL SENAT 

 
PARLAMENT DEL PRESIDENT JOSEP MARIA BARTOMEU 

 

 
 
Benvolguts senadors, companys de Junta Directiva, amics i amigues. 
 
Avui ens tornem a trobar, per segona vegada aquesta temporada, per celebrar la reunió ordinària del 
Senat del Club, l’òrgan consultiu estatutari que reuneix el miler de socis més antics de la nostra Entitat. 
Us agraïm molt la vostra assistència en aquest acte que, com tots sabeu, és de gran importància per a 
la Junta Directiva que tinc l’honor de presidir i que està avui representada. 
 
Vosaltres, senadors, sou la veu de l’experiència. Representeu el seny i la saviesa. Per nosaltres, la 
vostra opinió sempre és molt valuosa.  
 
Està a punt d’acabar la temporada 2013/14, estem a les portes d’una nova etapa, i és hora de fer 
balanç del que ha estat aquest curs.  
 
Us vull dir que no ha estat una temporada fàcil. Jo diria que ha estat LA TEMPORADA més difícil de la 
nostra història recent.  
 
Han passat moltes coses, molts esdeveniments que han tornat a posar a prova la fortalesa del FC 
Barcelona com a institució. 
 
L’arribada, ja començada la temporada, de Tata Martino; la renúncia del president Sandro Rosell; els 
assumptes judicials vinculats a Messi i Neymar, la sanció de la FIFA..., però res de tot això és 
comparable a la  pèrdua del Tito Vilanova, un home estimat i un entrenador admirat, per qui demano un 
fort aplaudiment en la seva memòria. 
 
En aquesta ocasió, i abans de començar a fer l’habitual balanç de les diferents àrees d’actuació del 
Club deixeu-me que us faci una reflexió que considero del tot necessària. S’han dit, s’estan dient i es 
diran moltes coses que us poden fer dubtar. Que us poden portar a pensar que les coses no s’estan 
fent bé, i tot plegat us pot provocar un estat d’ànim baix o preocupant.  
 
Des d’aquí, avui us vull dir que podeu estar tranquils. El Barça és molt gran. La seva història també ho 
és, i ja hem passat per situacions molt difícils, de les quals sempre hem sortit reforçats.   
 
Aquesta Junta i jo el primer, tenim molt clar la responsabilitat que assolim. Sabem que el Barça, a més 
d’una de les institucions esportives més grans i modèliques del món, és un sentiment que uneix i que 
compartim centenars de milers de culers arreu del món.  
 
Sabem que transmetem uns valors que són volguts i acceptats per tothom i mai renunciarem a ells. A 
vosaltres us vull dir que actuarem de l’única forma que sabem, aquella que hem après dels nostres 
pares. A la catalana.  
 
Treballarem amb la cultura de l’esforç, de la honestedat, de la transparència, amb rigor i màxima 
dedicació. No espereu de nosaltres un lideratge cridaner, “cara enfora”, ni decisions sobreactuades. Ni 
en sabem ni ens agrada.  
 
La nostra manera de liderar aquest Club sempre serà des del respecte, des de la proximitat, buscant 
l’excel·lència en totes les àrees, tant l’esportiva, com la social, l’econòmica o la patrimonial.  



 

  

 

 

 
 
Tenim un full de ruta, clar i molt acurat. No treballarem en funció del que ens marquin des de fora, ni 
pensant només en el curt termini. Això seria una gran irresponsabilitat. Sabem que representem molta 
gent que té en el Barça el seu mirall.  
 
Tenim molt clar el que hem de fer: posar tots els nostres esforços a aconseguir que el nostre Club sigui 
competitiu en totes les seves seccions, que guanyi tants títols com sigui possible, que ho faci donant 
exemple de bon comportament i de l’excel·lència en els mètodes, i que ho faci d’una manera sostenible 
sense posar mai en risc l’estabilitat econòmica i patrimonial del Club. 
 
A vosaltres us demano que aporteu el vostre seny, la vostra experiència i que ens ajudeu a difondre 
aquest missatge de barcelonisme arreu. Repeteixo, estigueu tranquils. Treballem. No deixeu que ningú 
malmeti el nostre orgull, la nostra essència com a barcelonistes. 
 
Ara sí, si us sembla començarem amb el balanç de les diferents àrees d’actuació del Club.  
 
BALANÇ ESPORTIU 
 
Aquesta temporada, a falta de que acabi el Barquet,  hem guanyat 12 títols en les seccions 
professionals: futbol, basquet, handbol, futbol sala i hoquei patins. 
 
Començant pel futbol, pel primer equip, que és el motor esportiu del nostre Club, hem de fer autocrítica 
i reconèixer que la temporada no ha estat bona pel que fa als resultats.  
 
Hem d’admetre que ha estat una temporada on no hem assolit els objectius projectats. Hem guanyat 
només un títol, la Supercopa d’Espanya, hem lluitat per la Lliga fins a l’últim partit, hem disputat la final 
de la Copa del Rei i vam caure en els quarts de final de la Champions. Hem estat allà, lluitant pels 
objectius.  
 
Estem ara en un moment decisiu per construir un nou Barça, un equip que us asseguro tornarà a 
il·lusionar, tornarà a enganxar els aficionats i tornarà a guanyar. 
 
Com tots sabeu, tenim jugadors que han estat pilars en el millor Barça de la història, que no seguiran 
amb nosaltres.  
 
Víctor Valdés, a qui desitgem una bona i ràpida recuperació, i el nostre gran capità, Carles Puyol, que 
seguirà lligat al Barça, com a adjunt d’Andoni Zubizarreta en la direcció esportiva, fet que garanteix que 
el Club seguirà comptant amb la valuosa experiència d’un jugador que ha defensat la samarreta del 
nostre equip amb sentiment, coratge i honestedat. 
 
Com us dic, ens hem de posar a treballar a fons per construir un equip que ens faci sentir orgullosos a 
tots els barcelonistes. 
 
Per començar, ja tenim la primera pedra sobre la qual construir aquesta remodelació esportiva del 
primer equip. Luis Enrique és l’escollit per liderar aquesta nova etapa. Estem convençuts que Luis 
Enrique està plenament capacitat per dur a terme aquesta reconversió que ens portarà de nou als èxits 
i a veure el futbol que tots volem. 
 
Volem fer un equip engrescador. Com sabeu, tindrem cares noves a la porteria. El primer a arribar ha 
estat l’alemany Marc-André ter Stegen, un porter jove però amb experiència en un futbol tan competitiu 
com l’alemany. Tornen a casa el Rafinha i Deloufeu i Masip puja del B.  
 
M’agradaria molt poder avançar-vos més noms, però hem de ser prudents, treballar en silenci i amb 
tranquil·litat perquè només així farem un millor Barça.  
 
Per acabar amb el futbol, voldria dedicar uns paraules al futbol femení, que aquest any ha conquerit la 
tercera Lliga consecutiva i ha fet història arribant per primera vegada als quarts de final de la 
Champions.  
 
 
 



 

  

 

 

 
 
 
Al Club tenim un grup que porta per nom Edelmira Calvetó, que va ser la primera sòcia del Barça, el 
1913, i que vetlla pel reconeixement de les dones barcelonistes.  
 
Per iniciativa d’aquest grup que formen les dues directives, Susana Monje i Pilar Guinovart, i les tres 
patrones de la Fundació (Lola Bou, Marta de Llauder i Rosa Mª Lleal), el proper 17 de juny inaugurarem 
un espai al Museu dedicat al futbol femení i exposarem els 11 trofeus que han guanyat les jugadores al 
llarg de la història, des dels anys 70. 
 
El Barça B d’Eusebio ha quedat tercer i ha igualat el millor resultat de la seva història, i el tercer equip 
professional de futbol, el Juvenil A, s’ha proclamat el millor d’Europa. 
 
També mereixen un reconeixement públic els nostres nens del futbol formatiu, que aquest any han fet 
la millor temporada de la història. Ja sabeu que per nosaltres el més important no són els títols en 
aquestes categories, perquè el que volem és que els nostres esportistes es formin també com a 
persones, però 15 títols de 16 possibles són un premi a l’esforç dels nostres nois i noies del planter en 
un any difícil en què hem rebut una sanció per part de la FIFA que sembla posar en qüestió un model 
formatiu d’èxit.  
 
En les seccions professionals hem viscut moments de molta alegria i també grans decepcions. Per 
segon any consecutiu, els 4 equips del Palau han disputat la Final Four europea dels seus respectius 
esports, i podem dir amb orgull que som campions d’Europa en hoquei patins i en futbol sala. 
 
Els quatre entrenadors de les seccions professionals tenen tot el nostre recolzament per tirar endavant 
els seus projectes. 
 
SOCIAL 
 
En l’àmbit social ha estat una temporada molt important per al Club. El 5 d’abril passat vam viure una 
jornada històrica amb la celebració del Referèndum del Nou Espai Barça.  
 
Una jornada modèlica, una festa democràtica del barcelonisme, que un cop més va demostrar perquè 
el Barça és més que un club. Els socis vam decidir aprovar amb més d’un 70% de suport la Proposta 
del Nou Espai Barça, que a partir d’ara ja és un projecte de Club i un repte per a tots nosaltres. En breu 
presentarem el calendari d’accions per desenvolupar el projecte aprovat pels socis, que ha de suposar 
un salt patrimonial que garantirà el futur del nostre Club. 
 
Avui vull recordar que, abans de la celebració del referèndum, ens vam veure i vau donar el vostre total 
suport al projecte. Vau dir: endavant, encara que potser no ho veurem, confiem en vosaltres i us donem 
tot el nostre suport.  
 
La remodelació que farem marcarà un abans i un després en la història del nostre Club. No tingueu cap 
dubte que tots estarem orgullosos d’haver participat en aquest projecte, de la mateixa manera que 
molts de vosaltres ja vau ser protagonistes, ara fa més de 50 anys, de la construcció del Camp Nou. 
Ens vau marcar el camí, i el volem seguir amb tot el respecte per vosaltres i per la història d’aquest 
Club. Les futures generacions se sentiran orgulloses  de tots vosaltres i de ben segur, gaudiran de les 
millores i sabran valorar el que hem fet entre tots. 
 
Aquesta temporada, a la darrera Assemblea de Compromissaris, es van aprovar uns nous Estatuts que 
reforcen el factor diferencial del Barça i inclouen mecanismes socials i econòmics per garantir 
l’estabilitat futura de l’Entitat. Per exemple, impedeixen que una junta tanqui amb pèrdues 
econòmiques. 
 
També aquesta temporada vam concloure el procés de regularització del cens, que ens ha permès 
obtenir una radiografia exacta de qui som, però també ens permet aconseguir altres finalitats 
estratègiques com la lluita contra el frau o millorar la representativitat democràtica dels socis.  
 
 
 
 



 

  

 

 

 
En aquests moments, segons l’última actualització del cens, som 152.712 socis. 
 
L’Àrea Social, que lidera el Vicepresident Jordi Cardoner, és molt activa, no para de fer coses per 
millorar la relació del soci amb el Club, i enumerar totes les accions allargaria molt aquest discurs, però 
sí que voldria destacar la Diada del Soci Solidari, l’impuls a la llista d’espera i nous abonaments, la 
creació del web accessible o la creació del Passaport Infantil, una nova acció social que permetrà 
facilitar l’accés gratuït al Camp Nou dels infants socis no abonats menors de 8 anys. 
 
Quant a les penyes, amb el nou directiu de penyes Pau Vilanova, jo mateix he pogut comprovar 
recentment al Congrés d’Andalusia, Ceuta i Melilla que es va fer a Màlaga, que tenim un moviment molt 
fort, ben organitzat i amb moltes ganes de fer coses i sobretot de fer Barça al territori. Gràcies al 
projecte Penyes Segle XXI, el moviment s’ha modernitzat. Per aquesta Junta Directiva, el projecte de 
les Penyes és estratègic i molt important. 
  
ECONÒMIC 
  
En l’Àrea Econòmica, voldria dir-vos que podeu estar tranquils perquè s’està fent una bona feina. 
 
Vam heretar una situació molt complicada el 2010 però amb molt d’esforç mantenint la línia d’austeritat 
i contenció en la despesa, s’ha redreçat la situació.  
 
Encara no hem tancat l’exercici 2013/14, però us puc avançar que superarem novament els 500 milions 
d’ingressos, encara que els moviments en el mercat de fitxatges que es puguin produir al mes de juny 
poden canviar el resultat final. Pel que fa als resultats ordinaris, preveiem estar en línia amb el 
pressupost i tancar amb uns beneficis al voltant dels 30 milions d’euros després d’impostos. Cal 
destacar que les despeses financeres han anat disminuint i la propera temporada 2014/15 està previst 
que sigui la darrera del préstec sindicat. 
 
Ara sí podem dir que tenim un club fort econòmicament. Això és el que permet afrontar el repte 
patrimonial del Nou Espai Barça, però, sobretot, és el que permet afrontar una remodelació de la 
plantilla que garanteix que seguirem apostant per l’excel·lència esportiva i lluitant per mantenir els èxits 
esportius dels últims anys, en totes les seccions professionals. 
 
La imatge global del nostre Club, tot i les notícies que han anat apareixent en els diferents mitjans, ens 
dóna xifres i dades que ens fan pensar en la força que tenim: més de 306 milions de fans a tot el món, 
segons un estudi d’una empresa independent, persones d’orígens molt diferents però que 
comparteixen un mateix sentiment. Tot i això, estem i continuarem treballant per tal que la nostra 
imatge no quedi afectada per cap dels assumptes que últimament han tingut protagonisme en diferents 
mitjans.  
 
El Barça és cada dia més global, però també orgullós de les seves arrels, de la seva història i dels seus 
signes d’identitat que el fan un club diferent a la resta. Competim amb el Manchester United i el Reial 
Madrid pel lideratge global i hem de seguir treballant molt dur per mantenir aquesta posició de privilegi 
que té una important incidència en el futur econòmic del Club.  
 
El nostre Club aposta decididament per les xarxes socials per arribar directament als nostres seguidors 
d’arreu del món. Hem de mantenir viu aquest vincle a través de les xarxes per fidelitzar els nostres 
seguidors. Som el club esportiu del món amb més seguidors a les xarxes socials, gairebé 123 milions, i 
som líders en l’àmbit esportiu a Facebook (84 milions), Twitter (24,4 milions), Google+ (6,5 milions) i 
YouTube (1,3). Al Facebook, on tenim més seguidors és a Indonèsia (6,8), Mèxic (4,3) i Brasil (3,7). 
Tenim un web del Club en 9 idiomes (català, castellà, anglès, francès, xinès, japonès, portuguès, 
indonesi i àrab) per arribar directament als nostres fans.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 

 

INSTITUCIONAL 
 
He deixat per al final el balanç institucional. Des del mes de gener passat tinc el privilegi i l’immens 
honor de presidir el nostre Club després de la renúncia del president Sandro Rosell pels motius que ell 
mateix va exposar en la seva darrera compareixença.  
 
Complint els Estatuts de la nostra Entitat, vaig assumir la presidència, acceptant la gran responsabilitat 
que comporta l’exercici d’aquest càrrec. I vull fer-ho fins al final d'aquest mandat. 
 
Perquè vull donar estabilitat al Club. 
 
Agraeixo als meus companys de Junta Directiva tota la seva confiança i vull reiterar un cop més que 
seguim creient en un projecte que vam iniciar el 2010 i que ens il·lusiona, ara més que mai.  
 
Aquesta temporada hem viscut dos episodis remarcables que afecten el Club, com són el cas judicial 
de Neymar i la sanció de la FIFA.  
 
Respecte al cas Neymar, hem de deixar actuar la justícia. Només us puc dir, com he dit sempre, que 
tenim la consciència molt tranquil·la d’haver fet el que hem cregut millor per defensar els interessos 
esportius i econòmics del Barça. Neymar era un jugador que volien tots els grans clubs europeus, i 
especialment els nostres competidors més directes, però que va escollir jugar amb nosaltres.  
 
En primera instància, vam respectar els acords de confidencialitat que ens van demanar les empreses 
implicades en l’operació del seu traspàs, però davant de tots els dubtes que es van generar, el pare de 
Neymar ens va donar permís per trencar aquesta confidencialitat per explicar-ho tot.  
 
Som l’únic club al món que hem explicat amb tota mena de detalls una operació de traspàs com 
aquesta. Per tant, transparència. 
 
Respecte a la sanció de la FIFA, voldria reiterar un cop més que lluitarem fins al final per defensar el 
nostre model formatiu que representa la Masia. 
 
Vam recórrer la sanció imposada pel Comitè Disciplinari de la FIFA i fruit d’aquesta apel·lació, i com a 
mesura cautelar sol•licitada pel Club, s’ha suspès l’aplicació de la sanció i per tant la prohibició de fitxar 
fins a la resolució de l’expedient pel Comitè d’Apel·lació.  
 
Bé, en definitiva i per acabar, estem actuant amb mà ferma perquè volem un Barça guanyador, sanejat, 
honest, aglutinador, un Barça transparent, un Barça creïble, un Barça millor que sigui l’orgull de tots. 
 
Moltes gràcies. 
 
Visca el Barça! Visca Catalunya! 
 
 
 
 
 

Dimecres, 11 de juny del 2014 
 
 


