



  

CANVI DE MODEL 
         DE GOVERNANÇA

 Proposem un canvi del model de governança on la part 
esportiva estigui en mans dels que en saben.  

  Tindrem estructures amb els millors professionals en 
cadascun dels esports que prendran les grans decisions 

esportives i els membres del Consell Directiu simplement ajudaran, 
aconsellaran i les acabaran validant.   

  Els directius no intervindran en el dia a dia del Club.

JULI LÓPEZ 

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.



 

Hem creat un projecte esportiu ideat 
al costat de Xavi Hernández, 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.  

Els membres de l’organigrama han 
estat triats per assegurar que tots els 
professionals es complementen i 
treballen en un entorn de confiança i 
estabilitat. 

La Secretaria Tècnica estarà liderada per 
dos professionals de màxima 
experiència. Un d’ells serà Tito 
Blanco. El futbol base estarà liderat per 
Joan Vilà i Albert Benaiges. 

XAVI HERNÁNDEZ 
LIDERARÀ EL PROJECTE FUTBOLÍSTIC MASCULÍ 

Xavi Hernández serà el General Manager de futbol 



1. Serveis mèdics 

2. Preparació física i fisioteràpia  

3. Metodologia 
Recuperarem l'experiència de Joan Vilà, 
que s'unirà de nou a la de Paco Seirul·lo. 
Vilà, mentor de Xavi Hernández, va ser 
director de l'àrea de Metodologia del Club i 
autor del manual d'estil de joc que ha regit 
tota la base del futbol blaugrana. Un dels 
objectius d'aquesta àrea serà la creació 
d'una "Masia d’entrenadors”. 

4. Gestió del talent 

  

5. Comportament i Psicologia 
Inma Puig, psicòloga experta en 
formació i gestió d’equips, serà una de 
les responsables d’aquesta l’àrea. Puig 
va ser psicòloga del FC Barcelona des 
del 2003 i fins al 2018.  Toni Nadal 
aportarà els seus coneixements i 
també hi ha prevista la incorporació 
d'un exjugador que ajudarà en la gestió 
del vestidor del primer equip de futbol. 

5 ÀREES  
     TRANSVERSALS

Potenciarem cinc àrees transversals a tots els esports que 
penjaran del Director General d’Esports. Les àrees Gestió del 

talent i Comportament i psicologia seran de nova creació.



 
EQUIP FEMENÍ 
            DE FUTBOL

Recolzarem la bona tasca que està fent l’equip femení i 
apostarem per Lluís Cortés com a General Manager de l’àrea 

femenina.  
A més, apostarem per la base creant la Masia de futbol femení. 

EQUIPS FEMENINS A TOTS ELS ESPORTS
Equip femení a cada disciplina 
Els equips femenins caminaran amb 
pas ferm cap als recursos i el pes 
global de l'esport masculí. Cada 
disciplina esportiva del Barça tindrà 
el seu equip femení amb l’objectiu de 
competir al màxim nivell. 

Crearem la secció de Natació 
artística  
La natació artística té una tradició i un 
rendiment brillants a Catalunya. Volem 
aprofitar aquest impuls històric per 
convertir-la en una referència més del 
nostre Club. 



 
El Barça ha de ser el 

club poliesportiu més 
gran i admirat del món. 

Hem de reforçar i expandir el 
caràcter multiesportiu del Club, 

un tret d’identitat que ens fa 
encara més grans i únics.  

SÍ A LES SECCIONS

BÀSQUET 

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. 

Per a la secció de bàsquet, apostem per Sarunas Jasikevicius. De fet, ja 
comptàvem amb el tècnic lituà i ja s’hi va entrevistar el 2019, abans que 
aquest fitxés pel FC Barcelona. 

Toni Jané és el responsable del projecte de Sí al futur per a la secció de 
bàsquet. Jané ha sigut entrenador, director tècnic i coordinador en diferents 
clubs de bàsquet a Catalunya. 

Tenim 3 grans objectius:

1. Potenciar l’àrea 
de metodologia. 

2. Enfortir la xarxa 
d’scouting per 
reforçar les cate-
gories inferiors. 

3. Reforçar el 
projecte d’escola 
de bàsquet.



HOQUEI PATINS 

La secció d’hoquei patins serà la que es beneficiarà d’una 
reformulació més profunda. 

El responsable d’aquest projecte serà Ferran ‘Nando’ Pujalte, exjugador i 
exentrenador del Club amb una contrastada experiència.  

• Crearem una escola de formació 
pròpia per nodrir el 1r equip de 
jugadors del planter, així com exportar 
talent per fer créixer l’esport. 

• Reforçarem l’estructura de la secció 
amb un equip de treball consolidat, 
expert i amb rendiment provat.    

HANDBOL 
La voluntat de Sí al futur per a la secció d’handbol és que es converteixi en un 
referent i sigui un dels equips favorits cada any per guanyar la Lliga de Campions 
de l’EHF. 

El responsable del projecte és Álvaro Ferrer, exjugador d’handbol i formador 
esportiu. 

• Confiem en la direcció de 
David Barrufet. 

• Reforçarem l’estructura 
de la secció amb un pro-
jecte coordinat des de la 
base fins al 1r equip.  

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

FUTBOL SALA 

• Garantir 
l’homogeneïtat en 
tots els equips. 

• Afavorir l'arribada 
de jugadors de la 
base al 1r equip. 

• Mantenir i millorar 
el nivell de 
competitivitat. 

• Fomentar la 
pràctica del futbol 
sala reforçant la 
formació dels 
nens i nenes. 

Intensificarem l’aposta per un model clarament definit tant al primer equip com a 
les categories inferiors amb quatre objectius clars: 



 
 

 

EL TALENT, AL CLUB
 La Masia ha de tornar a nodrir 
d’estil i de jugadors el 1r equip, al 
futbol i a totes les seccions.  

Només incorporarem de fora el 
talent que no tinguem a casa.

Retenir i atraure el talent 
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.  

Volem potenciar els 
esports no professionals 

donant-los-hi una gestió molt 
més professional. 

Crearem dues seccions 
autosuficients: la natació 
sincronitzada i els escacs 
gràcies a iniciatives de socis que 
volen impulsar-ho. 

ESPORTS NO      
      PROFESSIONALS



1.  Treballarem perquè 

tornin a casa tots els nostres 
referents que avui comparteixen el 

seu talent a altres clubs. 

2. Reforçarem l’estructura de la 

secció amb un equip de treball 
consolidat, expert i amb rendiment 
provat.    

3. Ens comprometem a oferir als 

referents del nostre Club el millor 
lloc perquè puguin continuar 
compartint el seu bagatge des 
d’una banqueta, una oficina o 
representant el Club: els nostres 
referents trobaran sempre dins del 
Club el projecte que necessiten per 
continuar fent gran el Barça. 

4. Messi n’és el millor exemple: 

volem que acabi la seva carrera 
futbolística al Barça i que, quan 
això passi, continuï servint al Club 
des d’on pugui ser més útil. No pot 
ser de cap altra manera. 

5. Aquesta idea no només es 

veurà als terrenys de joc. El talent 
ha de trobar-se còmode en totes 
les esferes del Club: replicarem 
aquest model a tota l’estructura de 
l’entitat, de dalt a baix. El repte que 
tenim davant només pot 
encarar- se 
si la millor 
experiència i 
capacitat 
possibles 
serveixen el 
Club. 

EL TALENT,  
                AL CLUB









EQUIP  
     ESPORTIU

Toni Nadal    #63.964

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

Juli López Segú (Granollers, 
1969) va ser futbolista 
professional durant 11 anys, 
format a la Masia. Porta 21 
anys treballant com a 
executiu en l’àmbit de la 
Direcció Comercial.

Joan Vilà  

Joan Vilà (Cardedeu, 1954) és 
exjugador i entrenador. Va ser 
director de l’àrea de Metodo-
logia del Club i autor del manual 
d’estil de joc i meto-dologia de 
treball que ha regit tota la base 
del futbol blaugrana. 

Toni Jané  
Toni Jané (Granollers, 1961) ha 
sigut, des de 1987, entrenador, 
director tècnic i coordinador a 
diferents clubs de bàsquet de 
Catalunya. Actualment és 
Director Esportiu del CB 
Granollers. 

Ramon Cugat    #18.905

Ramon Cugat (L’Aldea, 1950) és 
Doctor especialista en cirurgia 
ortopè-dica i traumatologia de 
prestigi internacional en el camp 
de la medicina esportiva, pioner 
en operacions d’artros-còpia. 
Membre del Consell Directiu.

Maria Teresa Andreu   #37.304

Maria Teresa Andreu 
(Barcelona,1952) és pionera del 
futbol femení del Barça. Va ser 
membre de la UEFA en el 
Comitè de Futbol Femení i 
forma part del Consell Directiu 
de Sí al futur.

Tito Blanco 
Tito Blanco (Benidorm, 1971) 
es va formar a les categories 
inferiors del Club com a 
migcampista. Blanco ha estat 
director esportiu del Llevant i 
vicepresident de l’Associació de 
Futbolistes Espanyols (AFE).

Álvaro Ferrer
Álvaro Ferrer (Granollers, 1982) 
és exjugador i entrenador de 
handbol. Com a jugador, va 
guanyar la Copa del Rei i el 
Mundial de Club amb diferents 
clubs i va ser internacional amb 
la selecció espanyola.

Ferran Pujalte  
‘Nando’ Pujalte (Barcelona, 1963) és entrenador i exjugador d’hoquei patins. Al 
seu palmarès com a jugador té un campionat del món,13 títols europeus, 6 
títols d’Ok Lliga i 4 Copes de la Reina. Pujalte va ser entrenador del FCB durant 
dues temporades.

Juli López    #23.758
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