


 

1. Serem el Club més estimat 
pels nens i nenes 

Volem que els nens de tot el 
món s’enlluernin amb el Barça 
pels seus títols, però també pels 
seus fets. Tenir la complicitat 
dels més petits, per les victòries 
que aconseguim, però també 
pels reptes globals que ens 
marquem i que els impliquen, és 
el que ens farà ser no només el 
millor Club del món, sinó també 
el millor Club pel món.  

2.  El nostre objectiu: 
l’educació de qualitat 

L’ONU ha marcat 17 grans 
objectius de desenvolupament 
sostenible per al segle XXI. I un 
d’ells és l’educació de qualitat.  

Farem nostre aquest objectiu: 
serà també la nostra bandera 
durant aquest mandat i marcarà 
el nostre propòsit de convertirnos 
en el club més estimat pels nens i 
nenes.  

Ens comprometem a ser decisius i proactius per 
fer un món més just, més democràtic i viable. 

L’objectiu primordial dels nostres projectes socials 
seran els nens i nenes de Catalunya i del món. 

Treballarem pel seu futur.  
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“El Barça ha de ser 
sempre un referent per 

allò que guanya, però 
sobretot per com ho guanya” 

     Toni Nadal

Convertir el Barça en un Club amb causa ha de ser transversal, un 
paraigües que influeixi en tota la nostra acció de govern i no només 
una branca més que pengi de la Fundació. Hem d’assegurar que el 
Barça contribueix a fer, de forma tangible, un món millor. 

ORGANIGRAMA DE CLUB 



EL NOSTRE PROPÒSIT

Ser un catalitzador de canvi positiu a través de l’esport, 
inspirant als nens i nenes perquè puguin canviar el món. 

COM ELS VOLEM INSPIRAR?

Guanyant amb empremta. 
Democratitzant de forma real el Club. 

Generant impacte transformador a la societat. 

• Amb projectes educatius 
d’abast local i internacional, 
aprofitarem la capacitat del 
Barça per impactar 
positivament al món. 

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

• 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, gràcies a 
l’acord amb partners 
estratègics. 

• Estendrem i adaptarem el codi 
de comportament del Consell 
Directiu, que serà referència a 
tots els estaments del Club. 

• Implementarem una nova àrea 
de Comportament al Club que 
vetllarà perquè de dalt a baix se 
segueixi aquest codi ètic.

Ser el Club preferit dels nens i 
nenes d’arreu del món. 

LA NOSTRA VISIÓ



Potenciarem el coneixement i la difusió de la història 
del nostre Club i n'ampliarem les iniciatives de record 

als nostres referents.  

Adaptarem el Museu a les possibilitats del segle XXI per oferir 
una millor experiència i un millor coneixement dels nostres 121 

anys d’història. 

Donarem un nou impuls a l’Agrupació d’Exjugadors  
amb 3 objectius clau:  
• Aprofitar les seves relacions, experiència i coneixement  

• Ajudar en tasques de representació i de l’àrea social  

• Reforçar el sistema d’ajudes i d’acompanyament a l’exjugador en 
aspectes personals, professionals i familiars una vegada retirat 

SÍ A LA NOSTRA  
  HISTÒRIA 

Alineació del Barça en un partit de l’Europa Cup.  
Foto: Harry Pot, CC BY-SA 3.0 nl



SOM I SEREM UN CLUB CATALANISTA 

“Promocionarem el 
nostre idioma i la 

nostra història entre els 
treballadors i els 

esportistes del Club i la 
societat en general” 

                                                                                                      Antoni Bassas

1.  El Club estarà sempre al 
costat del que decideixin els 
catalans i les catalanes a les 
urnes. La voluntat 
democràtica, dins i fora del 
Club, és absolutament 
insubornable. 

2. Prendrem un paper actiu 
en la defensa del català.  

3. Ens implicarem 
activament en accions i 
iniciatives socials que 
contribueixin a normalitzar 
la nostra llengua i, com a 
tal, és la que s’utilitzarà en 
totes les activitats del Club. 

4. Potenciarem el 
coneixement i la difusió de 
la història del nostre Club. 

El Barça defensarà sense complexos la seva catalanitat 
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