


 

 

1. 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.  

Cada disciplina esportiva del Barça 
tindrà el seu equip femení amb 
l’objectiu de competir al màxim 
nivell. 

2. Crearem una nova secció:     
la natació artística 

Treballarem en la creació 
d’almenys una nova disciplina: la 
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.           

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.  

EQUIPS FEMENINS 

SÍ A UN BARÇA 
   EN FEMENÍ 



 

 

Iniciarem un nou cicle, i aquest no només es veurà reflectit al 
terreny de joc.  

• Les dones també jugaran un paper decisiu en la gestió del 
Club, assumint responsabilitats clau en càrrecs tècnics i 
executius. No pot ser de cap altra manera. 

La transformació cap a aquest Barça en femení serà una de les 
grans revolucions del Club durant els propers anys i un dels 
eixos principals del nostre pla 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.  

BARÇA EN FEMENÍ 

“Normalitzarem el 
paper de la dona al Club,  

a tots els nivells i a tots els 
estaments" 

        Víctor Font



1.  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. 

2.  Convertirem aquests principis en un objectiu prioritari a les 
estructures executives del Club.  

“Assumir aquest canvi 
estructural és imprescindible:  

ens fara més coherents amb el  
que volem ser, més competitius, 

més que un Club” 

         Joana Barbany
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