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El proper 13 de juny, els socis i les sòcies del Barça hem de votar 
quin serà el futur del nostre club. És una responsabilitat perquè 
canviar una cosa que no funciona és molt fàcil, però plantejar-se 
un canvi quan estem vivint els millors moments de la nostra histò-
ria, no és tan senzill. Per això, us plantejo unes reflexions:

Volem continuar sent el millor equip del món?

Volem que del nostre planter continuin sortint els millors jugadors 
del món?

Volem que el nostre club segueixi representant uns valors univer-
sals?

En definitiva, penso que hem de millorar a partir de l’experiència  
dels qui hem lluitat i treballat, des del primer fins a l’últim dia, per 
construir aquest model de club. Tant en l’àrea esportiva, l’econò-
mica com la social.

Durant els set anys que fa que gestiono el Barça, els socis, les 
penyes, gent de totes les edats, llocs i condicions, sempre m’han 
demanat el mateix: que això no s’acabi mai.

Benvolguts socis i sòcies, avui sóc jo qui us demana que aquest 
somni no s’acabi el dia 13 de juny!

Volem seguir guanyant!
Visca el Barça i visca Catalunya!

Jaume Ferrer

Benvolgut/da soci/sòcia,



ÀREA
ESPORTIVA

TREBALL EN EQUIP
FEINA BEN FETA

EXPERIÈNCIA
RESPONSABILITAT
SOLIDARITAT
PLANTER
COMPROMÍS
UNITAT
PRESTIGI
LIDERATGE



1- GARANTIM L’ACTUAL 
ESTRUCTURA ESPORTIVA 
BASADA EN TRES FIGURES: 
SECRETARI TÈCNIC, 
ENTRENADOR I DIRECTOR DE 
FUTBOL BASE. 
Hem de mantenir allò que ens 
ha fet ser el millor club del món. 
Un model esportiu que garanteix 
èxits on la clau és la coordinació 
d’aquestes tres figures. I, com en 
els darrers anys, sense que la Jun-
ta Directiva interfereixi en les deci-
sions esportives.

2- ESTIL DE JOC PROPI, AMB 
IDENTITAT, DEFINIT DES DE LA 
BASE FINS AL PRIMER EQUIP.
Existeix un futbol Made in Barça 
que és reconegut i envejat arreu 
del món. Però aquest joc propi no 
és fruit de la casualitat, sinó del 
treball en equip. El joc del Barça 
comença des de les categories 
inferiors i va pujant fins a arribar 
al primer equip. Mantindrem i po-
tenciarem aquesta filosofia i meto-
dologia perquè és l’única forma de 
seguir guanyant.

3- FORMAREM EL PRIMER 
EQUIP AMB JUGADORS DEL 
PLANTER I AMB FITXATGES 
INTERNACIONALS DEL NIVELL 
MÉS ALT.
El nostre planter és un dels més 
fructífers del futbol europeu. Una 
mostra d’això la tenim a la Final 
de Roma: vuit jugadors s’havien 
format a la Masia. Però per ser 
competitius també hem d’atraure 
els millors jugadors mundials. 
Garantim que farem un Barça 
vertebrat per jugadors formats a 
casa: ells seran els protagonistes, 
ells ens portaran la victòria.

4- ACABAREM DE CONSTRUIR 
LA NOVA MASIA A LA CIUTAT 
ESPORTIVA JOAN GAMPER I LA 
POSAREM EN FUNCIONAMENT.
La Ciutat Esportiva ha revolucio-
nat la forma de treballar del pri-
mer equip i els resultats són ben 
visibles. Ara, hem de fer que tota 
l’estructura esportiva pugui bene-
ficiar-se dels seus avantatges i és 
per això que la nova Masia serà 
una realitat: la construirem i la po-
sarem en funcionament ben aviat.

5- POTENCIAREM LA MASIA DE 
L’ARGENTINA I OBRIREM ALTRES 
MASIES AL BRASIL I L’ÀFRICA. 
Sempre hem sigut més que un club; 
ara som més que un club al món. 
Pot semblar una petita diferència, 
una paraula més.
Aquests darrers anys la dimensió del 
Barça ha crescut. El món ens mira, 
ens pren com a exemple, i nosaltres 
mirem  el món. 
Mitjançant les masies internacionals 
gaudirem de les estrelles del futur.
Estem formant el planter no només 
a Barcelona, sinó allà on hi ha talent. 
Hem començat per l’Argentina i se-
guiran el Brasil i països africans. 

6- CONTINUAREM POTENCIANT 
LES SECCIONS PROFESSIONALS 
DES DE LA BASE.
El Barça és multiesportiu, no hi ha 
cap altre club al món que tingui 
equips d’elit de bàsquet, d’hand-
bol, d’hoquei i de futbol sala. 
Equips guanyadors que cada any 
fan més gran la història del Bar-
ça amb els seus trofeus. Des del 
2003 hem aconseguit més de 60 
títols. 
Quin és el secret? Hem implantat 
el model esportiu del futbol a la 
resta de seccions professionals 
per garantir que els éxits continuïn 
venint  i ho seguirem fent.





ÀREA
ECONÒMICA



ÀREA
SOCIAL

1- Continuació de la millora en la 
gestió econòmica del club:

• Manteniment del creixement i 
cerca de noves fonts d’ingressos

• Minimització de les despeses

• Control de l’endeutament

2- Optimització de la requalificació 
dels terrenys del miniestadi.

Aquest creixement es mantindrà amb un pla i una gestió específica per a cadascuna de les 
àrees d’ingressos que té el club, que en línies generals seran:

•	 Estadi: millorar els ingressos d’entrades per ampliar i optimitzar l’aforament.
•	 Mitjans audiovisuals: mantenir el lideratge en les quantitats rebudes per drets televisius.
•	 Patrocini i comercialització: desenvolupar al màxim els acords de comercialització de 

la marca Barça, principalment en l’àmbit internacional.
•	 Explotació de nous negocis: aprofitar les noves tecnologies per accedir als més de 

400 milions de fans mundials del Barça.
•	 Ingressos patrimonials recurrents: gestionar les noves fonts d’ingressos que repre-

sentaran el nou entorn i les infraestructures del recinte del Barça.

La nostra àrea econòmica està marcada per una política que ha de 
permetre seguir invertint en el model d’èxit esportiu i social del club.

3- Construcció de l’hotel del Barça, un 
centre comercial i un aparcament.

4- Construcció d’un nou palau destinat 
a les nostres seccions.

5- Revisió i actualització del projec-
te Foster.

6- Construcció de la ciutat del Bar-
ça a Viladecans per potenciar les 
seccions no professionals.

Totes aquestes actuacions i inversions es materialitzaran en una millora del club a tots els àm-
bits i permetrà convertir-lo en un club d’uns 800 milions d’ingressos l’any 2016.

Previsió Anual d’Ingressos

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

430 470 520 580 640
720

800



1- MANTINDREM L’ACTUAL 
PATROCINI D’UNICEF I ALTRES 
PROJECTES DE CARÀCTER 
HUMANITARI. 
L’esport és molt més que jugar i com-
petir. L’esport comporta uns valors 
que són els que el fan gran, enorme. 
El Futbol Club Barcelona, aquests 
darrers set anys, ha demostrat que 
un equip de futbol pot fer gols a 
porteries que abans mai ningú ho 
havia imaginat. Gols a la fam, gols a 
l’explotació infantil, gols a l’exclusió 
social, gols al racisme, gols a la in-
justícia. Ara no podem parar, hem de 
continuar donant exemple.
Seguirem donant suport a institu-
cions internacionals i locals per fer 
encara més gran el nostre cor social.

2- SEGUIREM COL·LABORANT 
AMB ENTITATS CULTURALS DE 
CASA NOSTRA. 
Pensar globalment i actuar local-
ment. Això és el que hem fet els 
darrers anys: mirar a casa nostra i 
donar suport a iniciatives que sur-
ten de la nostra terra.
Encara falta molta feina a fer: im-
pulsarem els acords signats fins 
ara i ampliarem l’espectre d’enti-
tats i iniciatives.

3- COL·LABORAREM AMB 
ASSOCIACIONS DE DISMINUÏTS 
PSÍQUICS I FÍSICS I REUBICAREM 
A L’ESTADI LA GENT GRAN AMB 
DIFICULTATS DE MOBILITAT I ELS 
DISCAPACITATS QUE HO DEMANIN.
Entenem el Futbol Club Barcelona 
com a una eina d’integració i per 
això centrarem part dels nostres es-
forços en fer el Barça més sensible.
El millor club del món a la gespa i a 
la graderia. Treballarem en ferm per 
aconseguir que tothom se senti cò-
mode al nostre estadi.

4- MILLORAREM LES CONDICIONS 
DEL SEIENT LLIURE PERQUÈ MÉS 
SEGUIDORS PUGUIN GAUDIR DELS 
PARTITS DE FUTBOL. 
La missió del seient lliure és doble: 
omplir l’Estadi i posar a disposició 
de l’aficionat localitats que fins ara 
estaven bloquejades.
Al llarg d’aquests últims set anys 
hem anat millorant el sistema, 
però encara falta molta feina per 
fer.  Farem  un seient lliure més 
àgil, més fàcil d’utilitzar i gestionar.



5- AVANTATGES, FACILITATS I 
INCREMENTS DELS DESCOMPTES 
PER ALS SOCIS NO ABONATS EN 
L’OBTENCIÓ D’ENTRADES.
Quan vam escriure el programa, 
el club tenia 171.757 socis. Avui 
segur que aquesta xifra és superi-
or. Gairebé la meitat són socis no 
abonats: tenen alguns privilegis, 
però volem que encara en tinguin 
més. Perquè són una part molt im-
portant d’aquest nou Barça, del 
Barça que ho ha guanyat tot.

6- AJUDAREM ELS CLUBS 
CATALANS AMB CONVENIS DE 
COL·LABORACIÓ MITJANÇANT LA 
FEDERACIÓ CATALANA DE FUTBOL.
Catalunya i esport fan un binomi 
perfecte, i el Futbol Club Barcelona 
ha de fer tot el que estigui a les se-
ves mans per fer més gran la histò-
ria esportiva del nostre país. 
Ja ho estem fent i no ens aturarem.

7- POTENCIAREM MÉS ACTIVITATS 
D’ANIMACIÓ A L’ESTADI. 
98.772 localitats. Aquest és l’afo-
rament del nostre estadi. Hem 
d’aconseguir que a cada partit no 
es vegi ni un sol seient lliure, que 
els jugadors se sentin animats du-
rant els 90 minuts, que tot el camp 
sigui un clam.
Oferirem activitats per atraure el 
soci i aficionat al camp. Converti-

rem el dia de partit en una festa. 
Donarem facilitats als socis i a les 
penyes de fora de Barcelona per-
què es puguin traslladar més fàcil-
ment i còmodament.

8- CONTINUAREM AMB LA 
POLÍTICA DE TOLERÀNCIA ZERO 
AMB ELS VIOLENTS. 
No ha sigut feina fàcil, però hem 
aconseguit eradicar la violència 
del nostre estadi. La part més difí-
cil encara està per fer, i és no per-
metre que la violència torni a la 
graderia. Ho aconseguirem man-
tenint la política de tolerància zero 
amb els violents.

9- NOMÉS PARTICIPARAN EN 
ELS SORTEJOS D’ENTRADES 
ELS SOCIS AMB MÉS D’UN ANY 
D’ANTIGUITAT. 
Aquest serà el nou criteri per les 
finals que el Futbol Club Barcelona 
disputi en altres estadis.

10- FACILITAREM ELS 
DESPLAÇAMENTS PER 
ACOMPANYAR L’EQUIP.
Basilea’79, Londres’92, París’06 
o Roma’09 són exemples de mo-
bilització. Milers de culers van 
conquerir aquestes ciutats du-
rant hores per mostrar la seva 
passió per uns colors.
Els colors blaugrana han de te-
nyir les ciutats i els estadis on 

anem a jugar; per això potencia-potencia-
rem els desplaçaments nacio- els desplaçaments nacio-
nals i internacionals.
Ajudarem els socis, les penyes i 
els seguidors.

11- TREBALLAREM AMB LES 
PENYES EL PROJECTE SEGLE 
XXI, I ENS COMPROMETEM A 
ACORDAR-LO DINS EL 2010.
Les penyes són un actor importan-
tíssim dins el nostre club. Tenen 
un paper singular a cada poble 
on s’instal·len: tenyeixen de blau-
grana la població, fan extensible 
el missatge blaugrana, mostren la 
capacitat del club per sumar i pro-
jecten la imatge de gran família.
Donem suport al projecte Segle 
XXI i treballarem per fer-lo realitat.

12- RECUPERAREM EL 
CONGRÉS ANUAL DE PENYES.  
El farem coincidir amb el Trofeu 
Joan Gamper.

13- VETERANS.
Desenvoluparem acords amb 
institucions acadèmiques que 
permetin estructurar programes o 
paquets de formació d’interès per 
als veterans, que siguin de profit per  
a la seva vida professional i personal 
en el nou context d’exprofessionals 
de l’esport.



14- ESTABLIR MOMENTS I 
LOCALS DE LLOC DE TROBADA 
PER A GENT GRAN.
Crearem un entorn de reunió, 
debats, taules redones i tertúlia 
futbolística i esportiva.

15- CONSTITUIREM UN FONS 
D’AJUT EN AQUEST CONTEXT DE 
CRISI.
Per aquells socis en dificultats, 
que permetin l’ajornament de 
pagaments o bé fórmules de ces-
sió de l’abonament sense perdre 
la titularitat.

16- REFORÇAR LA 
CATALANITAT I UNIVERSALITAT 
DEL CLUB
Mantenir l’essència catalana i 
universal del club. Apostar per un 
club integrador defensant l’origen 
del FC Barcelona, que aglutini el 
sentiment dels socis i aficionats 
blaugrana de tot el món. El Barça 
que proposem és una entitat 
esportiva plural, democràtica i 
transparent que no s’emprarà com 
a plataforma política.
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