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VÍCTOR FONT:

“EN AQUESTES ELECCIONS, LA TRIA ÉS MÉS
TRASCENDENTAL QUE MAI: O BARÇA O LONA”
ANTONI BASSAS,
NÚMERO 2 DE SÍ AL
FUTUR, ENTREVISTA
VÍCTOR FONT.
Víctor Font i Manté és el
soci 67.970 del Barça.
Té 48 anys, està casat
amb l’Esther i té tres
fills, Jan, Pol i Max. Ha
fundat la seva pròpia
empresa consultora,
amb oficines a tot el món
i 250 treballadors. La
seva localitat al Camp
Nou sempre ha estat
la mateixa: a primera
graderia de tribuna, tocant
el Gol Nord, al costat de
les del seu pare i el seu
avi. Des de fa set anys
encapçala Sí al futur,
un projecte il·lusionant
i transformador per
reconstruir el Barça.

Què porta un soci de Granollers a presentar-se a les
eleccions?
Servir al Club és la il·lusió que tinc des de ben petit.
D’una banda, perquè porto el Barça a la sang des de
sempre. Quan era petit, amb el meu pare vaig fer un
viatge amb l’equip que em va impactar molt i vaig pensar
que volia ajudar el Barça fos com fos. D’altra banda,
aquests darrers anys la meva formació professional i
la meva experiència m’han permès fer un diagnòstic
de la situació de l’entitat i treballar per encarar
els reptes que el Club té davant.

futbolistes de la història, una competència
potent en mans de grans magnats o d’estats
sencers, un model econòmic exhaurit i una
pandèmia global. En aquest escenari, és vital
saber quin rumb cal seguir i quines decisions
cal prendre.

El Víctor acompanya l’equip a les finals sempre que pot. A la foto, els seus
tres germans i ell a la final de la Copa del Rei del 2015

El 18 d’agost de 2018, els seus tres fills van veure el Barça junts al
Camp Nou per primera vegada.

Com definiries la situació del Club?
El Club, tal com el coneixem, està en risc. La institució
ha entrat en fallida moral pel cas Bartogate, el primer
equip va mostrar a l’estiu greus dificultats per competir
a àmbit internacional i l’anterior junta ha estat incapaç
de controlar les despeses. A tot això, s’hi sumen molts
reptes: la proximitat de l’adéu de la millor generació de

el fantasma de la SA. Xavi serà el pal de paller
del nostre projecte esportiu per guanyar copes,
lligues i Champions League. Lluirem Unicef al
cantó de l’escut de la samarreta abans que acabi
el mandat, impulsarem un Espai Barça viable i
crearem equips femenins de totes les seccions.
Quina importància tenen aquests comicis?
Som en una cruïlla que determinarà el futur de
l’entitat, i no podem deixar el Barça en mans
de la improvisació ni de la nostàlgia de temps
passats en les eleccions més transcendentals
de la història recent de la institució: o Barça o
lona. Nosaltres som els que estem preparats per
encarar els reptes del Club i fer possible el canvi
esperat i reclamat pels socis i les sòcies. I ens
il·lusionaria comptar també amb ells en aquest
camí.

Què ofereix Sí al futur?
La nostra candidatura ha treballat des de fa
set anys per garantir foc nou i un bon govern
que posi les decisions en mans del talent, amb
un projecte elaborat des de fa anys gràcies a
un equip sòlid i a les aportacions de centenars
de socis. El projecte arriba a la maduresa quan
la institució més ho necessita i convertirà el
Barça en el club més fort i admirat del món.
En què es tradueix això?
Amb nosaltres el Club continuarà sempre
en mans dels socis i les sòcies, i allunyarem

Va defensar la implementació del vot electrònic a l’Assemblea
de Compromissaris del 2019 després de recollir gairebé 5.000
suports de socis i sòcies
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01. Víctor Font #67.970
Víctor Font (Granollers, 1972) és empresari del sector
de les telecomunicacions, continguts i tecnologia. És
co-fundador del diari “Ara”. Des de 2013 construeix el
projecte de Sí al futur.

09. Iñaki Ecenarro #85.968
Proposat com a membre del Consell Directiu, Iñaki
Ecenarro (Errenteria, 1973) és emprenedor i inversor
en empreses tecnològiques, fundador de Trovit,
referència en el món de les start-ups.

02. Ramon Cugat #18.905
Proposat com a membre del Consell Directiu, Ramon
Cugat (L’Aldea, 1950) és doctor especialista en cirurgia
ortopèdica i traumatologia, de prestigi internacional en
el camp de la medicina esportiva, pioner en operacions
d’artroscòpia.

10. Joana Barbany #92.031
Proposada com a membre del Consell Directiu, Joana
Barbany (Barcelona,1973) és Directora General de
Societat Digital de la Generalitat de Catalunya. Ha
liderat l’impuls de la incorporació́ de la dona al sector
tecnològic.

03. Toni Nadal #63.964
Proposat com a membre del Consell Directiu, Toni
Nadal (Manacor, 1961) és expert en gestió de
l’adversitat, valors i superació. Va rebre el Premi Jaume
II per la seva tasca com a entrenador del tennista Rafel
Nadal.

11. Oscar Pierre #58.434
Proposat com a membre del Consell Directiu, Oscar
Pierre (Barcelona, 1992) és enginyer aeroespacial i
fundador i director general de Glovo, empresa catalana
present a més de 20 països.

04. Maria Teresa Andreu #37.304
Proposada com a membre del Consell Directiu, Maria
Teresa Andreu (Barcelona,1952) és pionera del futbol
femení del Barça. Va ser membre de la UEFA en el
Comitè de Futbol Femení.
05. Luis de Val #41.480
Proposat com a membre del Consell Directiu, Luis de
Val (Barcelona, 1979) és fundador i CEO de YouPlanet.
Expert en l’àmbit de la producció i la distribució
audiovisual, ha participat en la producció de 21
pel·lícules i 4 sèries.
06. José Manuel Villanueva #36.622
Proposat com a membre del Consell Directiu, José
Manuel Villanueva (Barcelona, 1976) és cofundador
de l’empresa catalana de moda Privalia, i coCEO de la
constructora sostenible 011h.
07. Carolina Fabregat #70.844
Proposada com a membre del Consell Directiu, Carolina
Fabregat (Barcelona, 1987) es dedica a l’emprenedoria,
la gestió de patrimoni i start-ups, i és sòcia fundadora i
directora de Food Haven.
08. Joaquim Uriach #9.430
Proposat com a membre del Consell Directiu, Joaquim
Uriach (Barcelona, 1966) va treballar com a advocat
penalista econòmic i després es va incorporar a
l’empresa familiar, Laboratoris Uriach, on és President
del Consell d’Administració.

12. Annamari Basora #125.091
Proposada com a membre del Consell Directiu,
Annamari Basora (Manresa,1961) és directora de
comunicació i patrocinis de La Vanguardia i filla i
neboda dels mítics Basora.
13. Manel Sarasa #81.480
Proposat com a membre del Consell Directiu,
Manel Sarasa (Girona, 1971) és enginyer industrial
i emprenedor en sèrie. És el cofundador i director
general de Wine is Social.
14. Maria José Balañá #76.624
Proposada com a membre del Consell Directiu, Maria
José Balañá (Barcelona, 1957) és la responsable
del sector de l’entreteniment dins el Grup Balañá.
Va ser qui va incorporar a l’obertura dels teatres i la
informatització de la venda d’entrades.
15. Xavier Carbonell #97.552
Proposat com a membre del Consell Directiu, Xavier
Carbonell (Barcelona, 1970), metge i empresari, és CEO
del Grup Palex. Director executiu especialitzat en gestió
del canvi, màrqueting i biotecnologia.

VOLS DESCOBRIR DE LA MÀ
D’ANTONI BASSAS, TONI NADAL
O RAMON CUGAT, COM ES VA
CREAR LA CANDIDATURA DE
VÍCTOR FONT? ESCANEJA AQUEST
CODI QR I MIRA EL DOCUMENTAL INÈDIT DE SÍ AL FUTUR!
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BONS GESTORS
O BONS DE
DEUTE?
La fràgil situació
econòmica del Barça,
combinada amb
l’altíssima competència
i la incertesa provocada
per la pandèmia, obliga
a repensar l’estructura
econòmica del Club i dotarla de tots els ingredients
necessaris perquè funcioni
a ple rendiment.

“Avançarem cap al club total: farem
un Barça que vagi més enllà del futbol tradicional i que es converteixi
en un actor clau en la indústria
global de l’entreteniment”.
Carlota Pi

Proposada com a assessora del
projecte econòmic de Sí al futur,
Carlota Pi (Barcelona, 1976)
és enginyera i empresària. L’any
2010 va cofundar Hola Luz,
on és presidenta executiva.

SÍ A UN
ESPAI BARÇA
VIABLE

QUÈ FAREM?

COM HO FAREM?

DUE DILIGENCE COMPLETA:
Auditoria que detallarem als socis i sòcies
per entendre quina és la realitat en la qual
es troba el club.

ACORDS ESTRATÈGICS:
Per fer possible l’execució i el finançament
de part del pla tenim preacords amb
partners estratègics en cada àrea.

PLA DE XOC PELS PRIMERS 100 DIES:
Reestructurem despeses: Equilibrarem el
compte de resultats d’aquesta temporada.
Les pèrdues estimades de la temporada
2020-21 són d’aproximadament 100
milions d’euros.

TALENT ESPECIALITZAT:
El pla serà responsabilitat d’un equip
d’executius de màxima solvència
seleccionats durant aquests 7 anys,
encapçalat per un CEO de primer nivell i
complementats pel talent de l’equip directiu.

Refinançarem el deute: Haurem de
retornar entre 400-500 milions d’euros
abans del juliol i no tindrem aquests diners.
El nostre equip directiu i executiu està
altament capacitat per renegociar el deute.

SENSE INTERMEDIARIS:
Eliminarem els intermediaris que generen
negoci al voltant del Barça i anirem
directament al consumidor que vulgui
comprar-nos productes i serveis.

PLA DE NEGOCI 2021-26:
Tenim un pla amb una gestió racional de
la despesa i noves línies d’ingressos que
inclou vendre sense intermediaris nous
productes i serveis de merchardishing/ecommerce, continguts audiovisuals i
gaming/e-sports als 400 milions de fans
d’arreu del món.

AMB INNOVACIÓ:
El món està en evolució, la tecnologia
continua revolucionant tots els nivells de
la nostra vida, i hem de ser innovadors per
tenir noves fonts de generació d’ingressos
que mai hem tingut.

Amb aquest pla, l’any 2026 arribarem a
facturar 1.400-1.500 milions d’€ i, alhora,
obtindrem 150-200 milions d’€ de beneficis
anuals.

Tot això, assegurant que el Barça
seguirà sent propietat dels socis
i les sòcies i no es convertirà en
una S.A.

El nou Camp Nou i el nou Palau són una necessitat urgent, però
tenim clar que no posarem en risc el patrimoni del Barça. Quan
entrem al Club, revisarem la situació del projecte, en especial el
finançament, i, si cal, l’adequarem a les necessitats, oportunitats
i capacitats actuals de l’entitat. Impulsarem urgentment un Espai
Barça viable que asseguri que el Club continuarà en mans dels
socis i les sòcies i que ens permeti continuar competint a l’elit.
Tenim una alternativa de finançament en cas que l’acord amb
Goldman Sachs no sigui acceptable. Finalment, els socis i les
sòcies tindran la darrera paraula sobre el projecte en referèndum.

2021
Auditoria del projecte.
Nou referèndum entre
els socis durant el 4t
trimestre.

2022
Obres a l’Estadi
durant 40 mesos.
Obres al Palau
durant 20 mesos.

2024
Palau acabat.

“Farem un nou referèndum
perquè els socis i les sòcies
avalin el futur Espai Barça”
Víctor Font

2025
Estadi acabat.
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JOHAN-PEP-XAVI
XAVI LIDERARÀ
EL PROJECTE
FUTBOLÍSTIC
MASCULÍ

EL TALENT,
AL CLUB
General Manager
Xavi Hernández
Àrees Transversals

Secretaria Tècnica
Tito Blanco / +1

Entrenador 1er Equip
Ronald Koeman

Scouting

Hem creat un projecte
esportiu al costat de Xavi
Hernánez, qui serà l’últim
responsable de les decisions
futbolístiques.
El nou organigrama esportiu
té la voluntat de recuperar
i retenir el talent de la
casa i teixir una estructura
esportiva sòlida, innovadora
i rigorosa als despatxos
per construir un projecte
guanyador al terreny de joc.

AMB L’EQUIP FEMENÍ
Recolzarem la bona tasca que està fent l’equip femení i apostarem per
Lluís Cortés com a General Manager de l’àrea femenina. Alhora, creiem
plenament en la continuïtat de Markel Zubizarreta com a Director Esportiu.
A més, apostarem per la base creant la Masia de futbol femení.

Serveis mèdics
Preparació física i fisioteràpia
Metodologia: Joan Vilà /
Paco Seirul·lo

Entrenador Barça B
García Pimienta

Gestió talent
Comportament i Psicologia

Futbol Base
Directors

Coordinador

Joan Vilà / Albert Benaiges

Tito Blanco

A poc a poc, hem anat acomiadant la generació
de futbolistes que ha fet excel·lir el Barça i l’ha
convertit en un referent arreu del món. I, mentre
això ha passat, la competència a Europa s’ha

anat enfortint. Per afrontar aquesta situació,
la nostra aposta passa per retenir i atraure el
talent que ha fet història al Barça, mentre la
Masia en continua creant de nou.

CANVI DE MODEL DE
GOVERNANÇA
Proposem un canvi del model de governança
on la part esportiva estigui en mans dels que
en saben. Els directius no intervindran en el dia
a dia del Club.
Juli López serà el Director General d’Esports,
l’enllaç entre el Consell Directiu i totes les
estructures esportives professionals.
Amb Víctor Font, va començar a pensar el
projecte de Sí al futur ara fa set anys. El seu
paper serà clau en el canvi del model de
governança.

“Tindrem estructures amb
els millors professionals en
cadascun dels esports que
prendran les grans
decisions esportives”
Juli López
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SÍ A UN BARÇA
EN FEMENÍ

SÍ A LES
SECCIONS
El Barça és el club esportiu més gran i admirat
del món. Promourem les seccions amb la
mateixa estratègia amb què promourem el
futbol. No només per guanyar títols, sinó perquè
una bona gestió de les seccions implica més
fans, més mercat, més públics i més ingressos.
El nostre compromís amb les seccions és

BÀSQUET

irrenunciable. Gestionarem cada secció com un
club, i en cadascuna d’elles implementarem un
model d’organització com el del futbol.
Nodrirem els primers equips de cada secció amb
gent de casa. Només incorporarem de fora el
talent que no tinguem.

HANDBOL

Toni Jané serà el responsable del projecte de
Sí al futur per a la secció de bàsquet.

Àlvaro Ferrer lidera el projecte de Sí al futur
per la secció d’handbol.

Objectius:

Objectius:

Potenciar l’Àrea d’Scouting per
reforçar les categories inferiors.
Enfortir la xarxa de Metodologia.

HOQUEI PATINS

Objectius:

Crearem una escola de formació
pròpia per nodrir el 1r equip de
jugadors del planter, així com per
exportar talent per fer créixer
l’esport.
Reforçarem l’estructura de
la secció amb un equip de
treball consolidat, expert i amb
rendiment provat.
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Cada disciplina esportiva tindrà el seu equip
femení. Els equips femenins s’incorporaran
definitivament a la dinàmica del Club i caminaran
amb pas ferm cap als recursos i el pes global de
l’esport masculí.
Durant els propers anys, la transformació cap a

aquest Barça en femení serà una de les grans
revolucions del Club i un dels eixos del nostre
projecte de govern. Fer realitat aquesta reforma
estructural és una necessitat, tant al camp com
dins de la institució, i suposarà un abans i un
després pel Barça.
Aquest principi es veurà reflectit d’inici al
Consell Directiu, on hi haurà més dones que
mai a la història del Club. Les milers de sòcies
del Barça quedaran representades, per fi, al
màxim òrgan de govern.
Convertirem aquests principis en un objectiu
prioritari a les estructures executives del Club.

Les cinc conselleres que formaran
part del l’equip directiu del Barça

Tenim un programa per
monitoritzar tot el talent i tenir
més jugadors de la casa.

Reforçar el projecte d’escola de
bàsquet.

L’hoquei patins serà la secció que viurà una
reformulació més profunda. Ferran ‘Nando’
Pujalte l’ha treballat durant els darrers anys
amb Víctor Font.

Reforçarem l’estructura de la
secció amb un projecte coordinat
des de la base fins al 1r equip.

Per ser més que un Club, el Barça encara ha de
fer una aposta més ferma i decidida per tenir
equips femenins competint sempre al màxim
nivell. No només cal dedicar-hi més recursos
i rellevància: avui diverses seccions ni tan sols
disposen d’un equip femení que representi
el Club.

FUTBOL SALA

Intensificarem l’aposta per un model clarament
definit tant al primer equip com a les categories
inferiors
Objectius:

Garantirem l’homogeneïtat en tots
els equips.
Mantindrem i millorarem la
competitivitat.
Fomentarem la pràctica del futbol
sala reforçant la formació de nens
i nenes.

ESPORTS NO PROFESSIONALS

Potenciarem els esports no professionals
amb una gestió molt més professional.
Crearem dues seccions autosuficients,
la natació artística i els escacs, gràcies
a les iniciatives de diversos socis.

“Aquest canvi estructural és imprescindible: ens
farà més coherents amb el que volem ser, més
competitius, més que un Club”.
Joana Barbany Membre del Consell Directiu
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ELS SOCIS
I SÒCIES,
AL CENTRE

Posarem els socis i les sòcies al bell mig del model
de governança del Club. Venen decisions transcendentals, una reconstrucció que ens implicarà a tots,
i no podem ni volem encarar aquest repte d’esquena als socis i sòcies.

MOVIMENT
PENYÍSTIC

Les Penyes són artèries i motors de barcelonisme
arreu del territori i arreu del món. El Barça vetllarà pel
rejoveniment i l’enfortiment del moviment penyístic.
“Fem que les Penyes ofereixin nous serveis i
continguts que les facin atractives i útils per al
barcelonisme. Farem que la condició de penyista
sigui quelcom més que un carnet, l’omplirem
de sentit i contingut”.
Antoni Rovira

Comissionat del Moviment Penyístic

COM HO
FAREM?

1. AMB MÉS DEMOCRÀCIA
Implementació del vot electrònic amb
efectes vinculants o consultius i en
convivència amb el vot presencial.
Establiment de processos referendaris
permanents perquè les grans decisions anuals
siguin referendades pel nombre més elevat de
socis i sòcies.
Designació per elecció democràtica de
Síndic, Comissió Econòmica i de Disciplina.
2. AMB MÉS TRANSPARÈNCIA

“El Barça és una institució única
pel seu model de propietat.
Sí al futur neix l’any 2013 per
assegurar que els socis i sòcies
segueixin sent els propietaris
reals del Club”
Víctor Font
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Més comunicació oberta i transparent a
través de la creació de canals específics,
permanents i descentralitzats.
3. AMB MÉS MODERNITAT
Reformarem els estatuts per adequar-los
al segle XXI i poder renovar el funcionament
de l’Assemblea de Compromissaris, retornar
al mandat de 4 anys i treballar per eliminar
el sistema d’avals i facilitar la pertinença al
Consell Directiu en base a l’experiència i la
capacitat.

4. AMB MÉS PARTICIPACIÓ SOCIAL
Amb projectes com #FemBarça.
Amb una borsa de Treball per a socis. No només
per canalitzar el talent al servei del Club, sinó
també al servei de la resta de socis.
Amb un cos de Voluntaris pel Club, per
la Fundació o per empreses i institucions
col·laboradores.
Amb Grups d’Opinió, amb qui mantindrem
una interlocució permanent i desenvoluparem
projectes comuns.
5. AMB MÉS FOMENT DE L’ESPORT
Amb lligues de Socis de diversos esports i per
totes les edats.

6. AMB MÉS PROXIMITAT
Potenciació del paper de la dona amb més
presència, més comunicació, més esports i, per
tant, més sòcies.
Nou impuls a la Oficina d’Atenció Especialitzada.
Nou impuls a l’Agrupació d’Exjugadors.
Fraccionament de la quota de soci i abonat
disponible permanentment.
Millora dels descomptes existents.
Foment del concepte “Família Barça”:
bonificacions i descomptes a famílies amb
diversos socis i/o abonats.

Amb els FCB Gym, una xarxa de gimnasos.
Potenciant els esports amateurs entre socis i
sòcies.
Amb la FCB Escola com a motor de la pràctica
de l’esport i l’educació.
Amb convenis amb clubs del país i de la ciutat
per fomentar l’esport.
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SÍ A UN ESTADI
PLE DE SOCIS
I SÒCIES
Prioritzarem que l’Estadi s’ompli de socis i sòcies (abonats
o no) per sobre dels visitants ocasionals: 7.000 dels 12.000
socis i sòcies que esperen actualment un abonament n’obtindran un abans de l’estrena del nou Camp Nou.

1. POTENCIANT L’ASSISTÈNCIA A L’ESTADI
Els abonats i les abonades que més
assisteixin a l’Estadi pagaran menys.

Es treballaran amb els altres clubs
acords recíprocs i bilaterals per aconseguir
entrades econòmiques per als seguidors
que viatgin amb l’equip.

Almenys 7.000 socis i sòcies actualment
sense abonament obtindran un seient al
Camp Nou durant el mandat.

2. MILLORANT LA INFRAESTRUCTURA

2.000 d’aquests nous abonaments
s’entregaran a l’inici de la temporada 20212022.
A part, hi haurà 5.000 entrades d’entre 12
i 50 euros aprox. en cada partit per a socis i
sòcies sense abonament.

Millora dels serveis de restauració dins
i fora de l’Estadi, amb caràcter immediat
abans de l’execució de l’Espai Barça, també
pel Palau i el Johan Cruyff.

Es consolidarà el passaport infantil amb
més entrades a disposició dels nens i les
nenes.

“Volem convertir cada dia de partit
en una experiència pensada per
als socis, que incentivi el desplaçament a l’Estadi”.
Marc Duch
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Comissionat de l’Àrea Social

UN CLUB
AMB CAUSA

Ens comprometem a ser decisius i proactius per fer un món més just,
més democràtic i viable. El millor club del món, el millor club pel món.
La finalitat primordial dels nostres projectes
socials seran els nens i les nenes de Catalunya
i el món: L’ONU ha marcat 17 grans objectius de
desenvolupament sostenible per al segle XXI i un
és l’educació de qualitat. Farem nostre aquest
objectiu durant el mandat i marcarà el propòsit
de convertir-nos en el Club més estimat pels nens
i per les nenes. No només per allò que guanyem,
sinó per com ho guanyem.

Fundació impulsarà aquests projectes dirigits a
la infància i a la joventut. Seran triats per tècnics i
avalats posteriorment pels socis i les sòcies.

Mitjançant projectes educatius d’abast local i
internacional, aprofitarem al màxim la capacitat
del Barça per impactar positivament al món: La

Implementarem una nova Àrea de Comportament al club que vetllarà perquè de dalt a baix
se segueixi un codi ètic.

Desenvoluparem i enfortirem relacions clau
amb socis estratègics com l’ONU i UNICEF: Abans
d’acabar el mandat, UNICEF tornarà a lluir a la
nostra samarreta, al costat de l’escut, gràcies a
l’acord amb partners estratègics.

SÍ A LA NOSTRA
HISTÒRIA

El Barça defensarà sense complexos la seva catalanitat.
Som i serem un club catalanista.
Prendrem un paper actiu en la defensa del
català. Ens implicarem activament en accions i
iniciatives socials que contribueixin a normalitzar
la nostra llengua, establerta als estatuts del Club.
Com a tal, s la que s’utilitzarà en totes les activitats del Club.
●
Potenciarem el coneixement i la difusió de la
història del nostre Club. Ampliarem les iniciatives de record als nostres referents i a la nostra
història.

“Promocionarem el nostre idioma
i la nostra història entre els
treballadors i els esportistes del
Club, i la societat en general”.
Antoni Bassas Número 2 de Sí al Futur

Adaptarem el Museu a les possibilitats del
segle XXI per oferir una millor experiència i un
millor coneixement dels nostres 121 anys.
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ELS NOSTRES
COMPROMISOS
PELS PRIMERS
100 DIES
01

02
03
04
05

Encarregarem una auditoria
per conèixer la situació del Club
i la gestió dels darrers anys.
No impulsarem cap acció de
responsabilitat contra la junta
anterior, però sí que demanarem
responsabilitats individuals, si
s’escau.
Equilibrarem el compte de
resultats d’aquesta temporada i
renegociarem el deute urgentment.
Aplicarem un nou model de despesa
que protegeixi el model actual de
Club.
Revisarem el projecte actual de
l’Espai Barça, i convocarem un
nou referèndum a principis de la
temporada 21/22.
Treballarem en la renovació de
Leo Messi perquè acabi vinculat al
Barça tota la vida.

VOLS SABER-NE MÉS?

Escaneja aquest QR per conèixer tots
els detalls de les nostres propostes
esportives, econòmiques i socials!

06
07
08

09
10

Rebaixarem els preus dels
abonaments als socis que més
assisteixin a l’Estadi.
Assignarem 2.000 abonaments
als primers socis i sòcies en llista
d’espera a l’inici de la temporada
2021-2022
Democratitzarem el Club amb
consultes freqüents als socis, i per
fer-ho utilitzarem eines com el vot
electrònic.
Reformarem els estatuts:
suprimirem els avals, renovarem
l’Assemblea de Compromissaris,
i tornarem als mandats de quatre
anys.
Posarem en marxa la creació dels
equips femenins de les seccions.
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