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L’any 2003
vam marcar un camí.

Un model. Una idea.

I vam treballar fins a aconseguir-ho.

Multiplicant els ingressos.

Fitxant jugadors.

I entrenadors.

Fins a París.

Fins que vam ser la referència.

Multiplicant els socis. Multiplicant les penyes.

Fins que vam ser el club més gran del món.

Fins a Roma.

Un camí que pot acabar el 13 de juny.
O pot arribar molt més lluny.

Amb un estil de joc que ja és un símbol. Mantenint l’estructura tècnica.

I amb la Masia com a bandera. Augmentant encara més els ingressos.

Per retenir els millors jugadors del món.

Per fitxar els millors jugadors del món.

Amb una Junta Directiva dedicada a dirigir.

Perquè el Barça sigui admirat per tothom, també fora del camp.

Amb més participació dels socis. Perquè sigui realment de tothom.

I que tothom tingui més serveis i avantatges.

Amb tota la feina que haurem de continuar fent.

Per arribar més lluny que mai.



La nostra candidatura compta amb l’equip directiu

que acumula més experiència del FC Barcelona:

Marc Ingla, Ferran Soriano, Alfons Godall i Albert Vicens.

Els quatre pilars del nostre Model Barça són:

EXCEL·LÈNCIA INSTITUCIONAL EL CLUB MÉS PARTICIPATIU QUE MAI

NOU IMPULS ECONÒMIC

CONTINUÏTAT ABSOLUTA I POTENCIACIÓ
DEL MODEL ESPORTIU

La idea no es canvia. El Barça és una filosofia.
Un estil de joc que ha fet del nostre club un referent
mundial. Un motiu d’orgull del barcelonisme.

I ha de continuar sent així. Per això, pensem que
cal escriure-ho, convertir-ho en un manual, una
guia per als equips base que faci més sòlid el vincle
entre totes les categories. Els mateixos sistemes,
els mateixos entrenaments, els mateixos valors.
Més futur. Crearem el manual d’estil de joc Barça.

La idea és molt senzilla: que cadascú faci la seva
feina. Que ningú no interfereixi en la dels altres.

Per això es passa d’una estructura vertical a una
d’horitzontal. Pep Guardiola, Txiki Begiristain i el
director general treballen conjuntament en la gestió
de la plantilla, les altes i les baixes, la Masia, etc...
Uns prenen les decisions. Uns altres les executen.
Tothom fa el que sap fer.

Estil de joc propi i identitari
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La Masia com a actiu principal
La Masia ens ha donat centenars de jugadors. I
ara també un entrenador. Ens ha donat capitans
i ens ha donat mites. Ens ha donat lligues, copes,
copes d’Europa. Però, sobretot, ens ha donat un
senyal d’identitat.

Nosaltres volem que la Masia continuï sent la pedra
sobre la qual es construeix un estil propi: l’estil
Barça. Avui calculem 300 nanos amb potencial.
Si bé creiem que encara ens en pot donar molts
més…
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Masia global
Imagina’t què podríem fer amb 2, 4, 6 masies. En
construirem allà on també hi ha talent. L’Argentina,
el Brasil, Mèxic, l’Àfrica...

Una xarxa de centres que ens permetria preparar
1.200 jugadors l’any, en comptes dels 300 que hi
ha actualment. Jugadors entrenats per tècnics amb
certificat Barça i que, igual que els de la Masia
original, compartiran els mateixos sistemes, la
mateixa filosofia, els mateixos valors que el primer
equip. Els mateixos sentiments.

Imaginem tot el que ens pot donar.

Part d’aquest projecte ja existeix. Des del 2007,
el Club ja té el FCB Júniors Luján a l’Argentina. Dos
dels seus jugadors són internacionals sub-16 de
la selecció argentina. Un d’ells és el capità.

I és jugador del Barça.
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Imagina’t la Masia a l’Àfrica, a l’Argentina, a Brasil...



Garantirem el “múscul” econòmic per fer-ho.
Tindrem els millors sistemes d’informació i cerca
de promeses i ordenarem el que fins ara era un riu
caòtic d’informació en una base de dades propietat
del Club:

 Tots els jugadors del món amb prou qualitat per
poder, algun dia, jugar al Barça, catalogats per
posició, perfil, habilitats, caràcter, estadístiques
o, si volem, idiomes que parlen.

Seccions
La mateixa filosofia que s’aplica al futbol, també l’aplicarem a les seccions. Potenciarem i donarem visibilitat
a les seccions femenines i les amateurs.

Assegurar els millors fitxatges

FITXATGES
EXCEL·LENTS

PLANTER
MOLT POTENT

TÈCNICS
AMB ADN BARÇA
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El soci prendrà decisions vinculants
El Barça és dels socis. Això és el primer que ens diferencia de la majoria de clubs del món. És el nostre
primer signe d’identitat. Nosaltres volem que els socis tinguin més veu i també més vot del que han tingut
mai. Millorem el Club amb participació de veritat i acceptació de tothom.

Quines són les decisions que se sotmetran a votació vinculant de tots els socis?

Els projectes estratègics, com el nou Camp Nou o el nou Palau.

Decisions de funcionament del Club, selecció del primer i el segon equipament
de l’equip de futbol o el disseny del carnet de soci.

Més avantatges econòmics
Una major projecció econòmica també hauria de traslladar-se als socis i a les penyes:

El 10% del superàvit del Club serà retornat als socis.

Quota anual de soci gratis per a socis en atur.

Descomptes entre el 10% i el 50%, com la quota anual de carnet
per a famílies nombroses o en les entrades de seient lliure per a socis no abonats.

Barça TV en obert arreu del territori espanyol.

El soci viu el Barça:

Participar més del Club també vol dir que els socis haurien de poder accedir on abans no arribaven. Per
això, cada mes es rifarà entre els socis que hagin acumulat punts Barça la possibilitat de viure des de
dins la realitat del club, assistir a una sessió de la junta, viatjar amb l’equip o, fins i tot, participar en la
pretemporada del primer equip.

EL CLUB MÉS PARTICIPATIU QUE MAI

Decisions de representació del Club, elecció dels membres d’honor
o els noms de les noves instal·lacions.



Més avantatges per a socis i penyes
Facilitats per a l’accés a l’estadi:

Construir un pàrquing a la ciutat esportiva perquè tots els socis i les penyes de fora de Barcelona
puguin arribar còmodament a l’estadi amb el Trambaix.

Programa “aparcament lliure” amb abonaments de cotxe disponibles.

Organitzar una xarxa per compartir cotxe.
Menys despeses per als socis, menys cotxes al carrer, més places de pàrquing lliures.

Posar en marxa un servei de recollida i acompanyament de la gent més gran fins a la seva localitat.

Avantatges especials per a penyes
Amb la creació d’un pàrquing bus fix per a penyes, prop de l’estadi.

I una xarxa social pròpia en la qual donar opinions, mantenir el contacte amb altres penyes
i fins i tot organitzar campionats de penyes.

Revisió del sistema de repartiment d’entrades, decidit i votat per cada penya.

El més important és millorar en quantitat i en qualitat les entrades que es reparteixen a les penyes.

EL CLUB MÉS PARTICIPATIU QUE MAI

Encara més avantatges a través del nou carnet
Un nou carnet de soci amb xip permetrà obrir un nou ventall d’avenços, simplificar molts aspectes de la
vida dels socis, facilitar-los la participació i oferir-los més avantatges:

Accés a les instal·lacions del Club.

Acumulació i utilització de punts Barça. Bescanviables per tots els productes i serveis Barça.
Un sistema semblant, per exemple, al d’una aerolínia. Una manera de recuperar part del
que es dóna al Club.

Targeta de crèdit/moneder. Per què cal dur tantes targetes i carnets a la cartera?

Compra electrònica d’entrades. Sense cues. Sense problemes.

Autentificació de la firma per al vot electrònic. Un pas necessari per a la modernització del Club.

Més accessibilitat i instal·lacions més bones
També pensem a millorar les instal·lacions i serveis del camp:

Adequar les instal·lacions, fer-les accessibles a discapacitats.

Crear un servei electrònic per cedir els abonaments entre familiars. Estalviar temps i molèsties.

Disposar de taquilles electròniques per comprar entrades d’última hora.

Instal·lar una xarxa Wi-Fi. Qualsevol soci podrà accedir a Internet dins del camp.

EL CLUB MÉS PARTICIPATIU QUE MAI
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Negoci internacional

El que sembla tan senzill de dir, no és tan fàcil d’aconseguir. Per això, quan el 2003 el Barça era el tretzè
club del món per ingressos i corria el risc d’estancar-se, vam decidir presentar-nos a les eleccions.
Perquè pensàvem que ho podríem aconseguir. I ho vam aconseguir.

Avui dia el Barça és el segon club més gran del món però, si volem continuar guanyant, hem de continuar
creixent.

Doblarem els ingressos en 6 anys

Creixement dels ingressos
a través de les ambaixades FC Barcelona
El Barça és un club global, conegut pels 2.000 milions d’aficionats al futbol, estimat per més de 270
milions.

Ambaixades Barça

Per optimitzar aquest reconeixement internacional,
crearem ambaixades del Barça, representacions
comercials del FCB en mercats rellevants per la
seva capacitat econòmica i el nombre de seguidors,
que obriran el camí a nous patrocinis locals i a la
gestió d’una xarxa de 80 botigues Barça arreu del
món.

Però el Barça no és només una marca, és un
sentiment.

Per això les ambaixades seran també punts de
trobada del barcelonisme. Indrets on viure el Barça.
On trobar, per exemple, una petita part del museu,
o poder veure tots els partits.

NOU IMPULS ECONÒMIC

BARCELONA – NOVA YORK – ABU DHABI – TÒQUIO -  MOSCOU – MÈXIC DF - XANGAI
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Rigor en el control de la despesa
En temps de crisi tothom, tothom s’ha d’estrènyer
el cinturó. Especialment els que més guanyen. Hem
de ser conseqüents amb la realitat del mercat, que
és la realitat de la societat.

I això exigeix una reestructuració salarial de la
plantilla que permeti continuar sent competitius,
donant més importància als variables en funció
dels resultats.

Increment del valor patrimonial

Millorar les instal·lacions, donar més serveis als
socis, és una manera de revaloritzar el nostre
patrimoni. Seran accions meditades que tinguin
en compte la conjuntura econòmica del Club i que
se sotmetran a consulta, amb caràcter vinculant,
entre els socis.

Així hauran d’encarar-se les futures remodelacions
del Camp Nou i del Palau. Escoltant els socis,
deixant que decideixin com volen que sigui la que
és, al capdavall, casa seva.



Les millors relacions amb totes les institucions
Un club com el Barça ha de ser admirat també fora del camp. I això depèn del que fa la Junta, però també
del que no fa. La Junta del Barça ha de ser treballadora i discreta. La imatge del Club i el protagonisme
han de ser per a l’entrenador i els jugadors.

Per aconseguir-ho partim d’un compromís de bon govern amb quatre punts fonamentals:

Transparència

Independència política i econòmica

Professionalització màxima

Actitud estrictament contrària als grups violents

Només sobre aquesta base es construirà la imatge que el Barça mereix fora del terreny de joc.

MÉS EXCEL·LÈNCIA INSTITUCIONAL QUE MAI

Compromís de participació
La Junta Directiva se centrarà a definir l’estratègia del Club, a garantir-ne la correcta execució i a representar
el Club.

Ens comprometem fermament a convocar l’Assemblea de Compromissaris en dia de partit oficial i el mes
de setembre.

Creiem que és d’importància vital assegurar el màxim de participació i de transparència. Simplement
perquè, si volem ser un club seriós, ha de ser així.

Comissions estatutàries amb representants
d’institucions catalanes i independents

Catalanitat i Barcelona
El FC Barcelona ajudarà proactivament a promocionar el país, la ciutat i les seves institucions.

MÉS EXCEL·LÈNCIA INSTITUCIONAL QUE MAI

Volem més Barça que mai.
Visca el Barça i Visca Catalunya!



Vine a votar el diumenge 13 de juny al Camp Nou. T’esperem!


