


 

 

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

2. Una Junta Directiva no 
intervencionista 
Volem una Junta Directiva amb 
talent com el que hem anat 
presentant, però que no sigui 
intervencionista. 

3. La presa de decisions 
quedarà en mans de les 
estructures executives 
Les estructures executives estaran 
formades per gent amb talent que 
es dedicarà amb cos i ànima a fer 
realitat els projectes que hem 
treballat.  

4. Convertir el Barça en un Club 
amb causa serà transversal  
Assegurarem que el Barça 
contribueix a fer, de forma tangible, 
un món millor. 

Volem portar als despatxos la mateixa revolució 
que Johan Cruyff va fer al camp i això implica canviar 

el model de governança del Club.  

CANVI EN EL MODEL 
DE GOVERNANÇA 



Per fer aquest canvi estructural, és necessari portar a terme una 
reforma estatutària i portar el Club, d’una vegada per totes, al s. XXI. 
Aquesta reforma és part del pla de govern dels primers 100 dies. 

Aquests són alguns dels aspectes fonamentals perquè aquesta 
transformació sigui estructural i real: 

• Reducció dels mandats de 6 a 4 anys. 

• Modernització i revisió dels processos electorals: requisits 
en candidatures, recollida d’avals, sistemes de votació...  

• Assegurar els drets i les obligacions dels socis i sòcies: han 
de ser consistents amb el caràcter de propietaris del Club i els 
han de poder exercir. 

• Reforma integral de l’Assemblea de Compromissaris.  

• Revisió dels requisits per ser soci o sòcia i membre de la 
Junta Directiva, inclòs el sistema actual d’avals. 

REFORMA DELS ESTATUTS 

“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



 

Més democràcia:  
• Implementació del vot 

electrònic amb efectes 
vinculants o consultius.  

• Establiment de processos 
refrendaris permanents per 
qüestions transcendentals. 

• Designacions per elecció 
democràtica de Síndic, 
Comissió Econòmica i de 
Disciplina. 

Més transparència: 
Comunicació oberta i 
transparent. Creació de canals 
permanents de comunicació. 
• Butlletins permanents i 

temàtics. 

•  Rendiment de comptes per 
àrees del Club per accedir a 
‘reports’ d’evolució de cada 
àrea. 

• Canals específics de 
comunicació per mantenir 
una interlocució permanent i 
descentralitzada. 

Més modernitat: 
• Creació d’un manual integral 

de bones pràctiques del Club. 
• Creació d’una Oficina de 

Mediació. 
• Reformulació de la 

composició de l’Assemblea i 
de la seva representativitat i 
periodicitat. 

DUES GRANS  
ÀREES SOCIALS 

Dividim tot el projecte social en dues grans àrees: 
per una banda, el moviment penyístic i del teixit 

associatiu, i, per l’altra, tota la resta de part social. 

PROJECTE SOCIAL 

1. DEMOCRATITZACIÓ, TRANSPARÈNCIA I MODERNITZACIÓ 



 2. ACTIVACIÓ SOCIAL 

“El Barça ha de ser una família 
de famílies culers. Hem d’oferir  

als socis i sòcies les opcions 
necessàries per tal que integrin la  

seva unitat familiar al Club” 

                                                                                                                                                                                       Marc Duch

Més participació social: 
• Participació social amb 

projectes com #FemBarça. 
• Borsa de Treball per a socis:  

No només per canalitzar talent 
al servei del Club, sinó també 
al servei de la resta de socis. 

• Cos de Voluntaris: pel Club, la 
Fundació o col·laboradors. 

• Grups d’Opinió: interlocució 
permanent i projectes comuns. 

Més foment de l’esport: 
• Lligues de Socis de diversos 

esports i per totes les edats. 
• FCB Gym: xarxa de gimnassos.  
• Potenciació dels esports 

amateurs entre socis i sòcies. 
• FCB Escola com a motor de la 

pràctica de l'esport i l’educació. 

• Convenis amb clubs del país i 
ciutat per fomentar l’esport. 

Millor gestió de la massa: 
• Potenciació femenina: més 

presència, més comunicació, 
més esports, 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. 



3. UN CLUB AMB CAUSA 
Són pilars essencials reforçar el caràcter 

local a través de la figura dels socis i sòcies 
com a propietaris del Club o de la creació 

cultural al voltant de l’entitat. 

Fem país, fem ciutat, fem barri:  
•Convenis amb entitats del barri per millorar l’experiència 

Barça els dies de partit. 

•Creació d’un programa de suport empresarial per potenciar 
iniciatives socials i empresarials de socis i sòcies. 

• Calendaris d’activitats socials, culturals i esportives:                             
co-organitzades entre barri, Club i ciutat. Barça 365 dies l'any.  

•  Compromís amb la catalanitat del Club. 

• Editorial pròpia per donar a conèixer la nostra història. 

• Potenciació del Barça Cultura: Seminaris, edició pròpia, certàmens, 
exposicions temporals i itinerants, etc.  

• Difusió del “Concepte Barça”: Programa anual de conferències 
temàtiques i monogràfics sobre què és el Barça i què representa. 

• Poliesportivitat per bandera: Reforç comunicatiu i audiovisual del 
caràcter poliesportiu del Club, tret únic i diferencial. 

• Barça Història: Creació i difusió de la historia del Club, per internet. 
Explicar i fer conèixer la historia als propis socis i sòcies, integració de 
llegendes a les activitats del Club, tutoria a joves del planter, etc.  

Més treball educatiu: 
• Convenis permanents amb Universitats de la ciutat. 

• Programes educatius canalitzats a través de la Fundació.  

• Objectiu de desenvolupament sostenible: Educació de qualitat.  



Més i millor assistència: 
• Oferir oferta àmplia abans i després del partit.  

• Incentius per fer-ho en família: compra d’entrades per 
unitats familiars a preus raonables. 

• Activació del “Programa de fidelització” d’abonats: Activació 
del “Carnet de punts” d’abonats, a través del qual es crea un 

sistema de ‘remuneració’ i ‘penalització’ en funció de l’índex 
d’assistència als partits. 

• Reformulació del Seient Lliure: ha de ser un recurs d’última instància i 
prioritzant al soci o sòcia a l’hora d’accedir a localitats alliberades. 

• Potenciarem el passaport infantil.  

• Agilitzarem al màxim l’assignació de seients als socis i sòcies no 
abonats en llista d’espera.  

• Prioritat absoluta dels socis/es no abonats en venda d’entrades. 

• Acords amb altres clubs per aconseguir entrades econòmiques. 

• Recuperació de seients sense ús de llarga durada. 

• Persecució de la revenda. 

• Tolerància 0 amb els violents a l'Estadi, al Palau, al Johan Cruyff i als 
desplaçaments. 

Millor infraestructura: 
• Millora dels serveis de restauració: dins i fora de l’Estadi, amb 

caràcter immediat abans de l’execució de l’Espai Barça.  

• Aplicarem el mateix model a les seccions i al Johan Cruyff. 

• Impulsarem una grada d’animació imponent. 

• Crearem una grada d’animació per l’Estadi Johan Cruyff. 

4. SÍ A UN ESTADI PLE DE SOCIS I SÒCIES  



 

MOVIMENT PENYÍSTIC 
1. SOSTENIBILITAT ECONÒMICA DE LES PENYES 

Les Penyes són arteries i motors de barcelonisme 
arreu del territori i arreu del món, i continuen 

necessitant molt suport, no només econòmic, sinó 
també logístic, material, conceptual, de serveis, etc.  

• Ratificarem l’actual 
conveni de col·laboració entre 

el Barça i la Confederació 
Mundial de Penyes, adequant-lo a 

la situació econòmica present i 
revisant tots aquells aspectes que 
poden millorar-se o actualitzar-se.  

• Incrementarem les aportacions 
econòmiques. Un cop implementat 
el pla de xoc i de viabilitat, 
incrementarem l'aportació 
econòmica. Comptem que això serà 
a partir de la temporada 22-23.  

• Refundarem el model actual de 
Penyes. Donarem un nou impuls a 

les Penyes en risc de desaparició a 
causa de la pandèmia, la crisis 
econòmica sostinguda, les realitats 
actuals tecnològiques i audiovisuals 
o per la manca de relleu. 
Dissenyarem un nou model per les 
Penyes, més atractiu, dinàmic i 
interactiu. 

• Fomentarem la interacció i relació 
entre socis i Penyes perquè el món 
penyístic deixi de ser desconegut 
per a part de la massa social 
blaugrana. Farem difusió de les 
activitats i serveis que ofereixen 
des dels canals oficials del Club. 

2. DIVERSITAT, PARTICIPACIÓ, DEMOCRÀCIA I VALORS 

•  Foment efectiu de polítiques 
d’igualtat. Hem d'incrementar la 
presència de la dona en tots els 
òrgans directius de la CMP per 
tenir, com a mínim, la mateixa 
representació que tenen 
percentualment en el moviment 
penyístic (el 30% són dones). 

• Fomentarem la participació dels 
joves i infants. Cal canviar el 
model actual amb nous serveis i 

activitats. Presència de com a 
mínim un jove <30 anys en la 
Junta Directiva de cada penya. 

• Renovació i relleu dels càrrecs 
electes. Els òrgans directius de la 
CMP (Consell, Federacions, 
Penyes i altres òrgans) tindran 
una limitació de 2 mandats de 5 
anys com a màxim. Cal generar 
un relleu generacional de forma 
natural. 

Les penyes han de ser un reflex dels valors històrics fonamentals del 
barcelonisme i n'han de ser difusores arreu del territori. 



 
3. NOVES PROPOSTES I SERVEIS 

• Reunions 
trimestrals 

amb penyistes: 
Potenciarem la 

comunicació directa 
entre el club i els seus 

penyistes. Democràcia 
participativa i transparència. 

Donem veu a tothom sense 
exclusions perquè participin més 

en la co-creació de propostes i 
continguts, que ens ajudin a fer-ho 
més gran. 

• Per unes Penyes amb causa: de 
forma coordinada amb la Fundació, 
les Penyes han d’articular activitats 
solidàries i cooperatives, 
especialment amb els infants, 
fomentant els ODS de la ONU. 

• Fem país, fomentem la llengua 
catalana. Per unes Penyes que 
fomentin la llengua i cultura 
catalanes i la seva difusió i 
normalització. El Barça sempre al 
costat dels batecs i anhels del 
seu país. 

Entrem de ple en el s. XXI fent que les Penyes actualitzin la seva imatge i, 
sobretot, ofereixin nous serveis i continguts que les facin atractives i útils 
per al barcelonisme. Que la condició de penyista sigui quelcom més que un 
carnet, que tingui sentit i contingut. 

•  Creació d' un portal electrònic per 
a la gestió de qualsevol tràmit 
administratiu i així simplifiquem 
processos, estalviem temps i 
diners, i facilitem als penyistes la 
seva comunicació amb el Club. 

• Promourem descomptes 
deferencials per penyistes, tant 
en l'adquisició d'entrades a casa, 
com en desplaçaments. Packs 
més econòmics pels viatges. 
Descomptes preferents en les 
botigues Barça amb l'acreditació 
digital de penyista. 

• Suport tecnològic i digital per a 
la implementació i millora de 
serveis com una botiga online 
per a Penyes, un espai propi en 
les xarxes socials Barça, un cens 
digital, l'ús del vot electrònic per 
tal de fomentar la participació de 

tothom en totes aquelles 
qüestions que els afectin, etc. 

• eSports i gaming: Negociarem 
amb empreses del sector perquè 
els locals puguin atraure jovent. 
Fomentarem concursos, 
competicions nacionals i 
internacionals i jornades que 
apleguin joves al voltant de les 
Penyes. La tecnologia al servei 
del barcelonisme de tot arreu. 

• Potenciarem el transport en 
autocars com un mitjà més 
sostenible, interactiu, còmode i 
econòmic. 

• Revisió anual de serveis: tots els 
serveis que implementem en 
benefici del món penyístic tindran 
la seva revisió i actualització amb 
periodicitat anual.  



 

 

4. DE LES PENYES D’ABANS, ALS CASALS I AMBAIXADES DEL FUTUR 

RELACIONS AMB EL TEIXIT ASSOCIATIU 

• Mantindrem i reforçarem les 
relacions i convenis amb el món 
associatiu. El Barça sempre a 
prop del país, dels seus anhels i 
aspiracions. Junts podem fer més. 

• Establirem convenis de 
col·laboració amb entitats clau: 
cultura, llengua, protecció 
mediambiental, educació, igualtat, 
integració social, innovació… 

Reformularem i modernitzarem el concepte de Penya i la posarem de ple en 
el s. XXI. 

El Barça no és un compartiment estanc, sinó que s’ha relacionat i s’ha 
de continuar relacionant amb el teixit associatiu del país i hi ha 
d’establir una relació beneficiosa per ambdues parts. La col·laboració 
del FCB i les seves Penyes amb les entitats i associacions els pot donar 
una major visibilitat i notorietat, i ajudar-los en les seves finalitats. 

• Parlem de casals per a referir-nos a 
aquelles Penyes del nostre país. 
Han d’interactuar amb el seu 
territori (barri, ciutat, poble o 
comarca) i aconseguir que la gent 
se senti atreta per una gran bateria 
d’ofertes i serveis.  

• Parlem d'ambaixades per a totes 
aquelles Penyes que tenen la seva 
seu a l' estranger. Han de fomentar 
el barcelonisme i la projecció del 
nostre país en els seus llocs de 
residència. Actualment tenim entre 
30 i 40 peticions de noves Penyes 
arreu del món.  

• Subvenció de serveis clau: com 
plataformes televisives i continguts 
digitals.  

• Potenciarem Esport-Penyes a 
nivell internacional. Crearem noves 

escoles Barça en algunes Penyes 
estratègiques de l’estranger per 
poder exportar el nostre model 
social i futbolístic.  

• Donarem un nou impuls al 
“Projecte Penyes segle XXI”.  

• Impulsarem iniciatives d’impacte 
social i cultural en el territori 
penyístic. 

• Penyes d’animació a l’Estadi per 
ser una graderia referencial i 
modèlica. En millorarem les 
condicions i fomentarem la captació 
de jovent. Hem d’animar en positiu, 
en català, amb valors de respecte, 
esportivitat, fair play i no 
discrimació. Tolerància zero amb 
qualsevol actitud o càntic que 
contingui elements discriminatoris, 
vexatius, violents, etc.  



 
 

 
 

 

 

 

 

 

L’EQUIP SOCIAL 

Marc Duch     #84.283

Marc Duch (Barcelona, 
1982) és assessor 
fiscal i fundador i 
president de 
l’Associació Manifest 
Blaugrana,. Duch serà 
el comissionat de 
l’Àrea Social. 

Antoni Rovira     #40.705

Antoni Rovira (Barcelona, 
1960) és empresari del 
sector del marxandatge i 
el regal publicitari i 
promocional. Rovira serà 
el comissionat del 
moviment penyístic i el 
teixit associatiu.  

Annamari Basora     #128.895

Annamari Basora 
(Manresa,1961)  
és directora de 
comunicació i patrocinis 
de La Vanguardia, 
encarregada del sector 
cultural, econòmic i 
esportiu. 

Maria José Balañá     #76.624

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. 

Joana Barbany     #92.031

Joana Barbany 
(Barcelona,1973) és 
Directora General de 
Societat Digital de la 
Generalitat de Catalunya. 
Ha liderat l’impuls de la 
incorporació de la dona 
al sector tecnològic. 

Antoni Bassas   #71.311

Antoni Bassas 
(Barcelona, 1961) és 
periodista amb llarga 
trajectòria culer en les 
retransmissions amb 
Puyal i el programa 
“Aquest any, Cent!” de 
TV3. També és 
cofundador de l’ARA. 
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