
 

 

Hola a tots i totes: 

Som, un col·lectiu de socis i sòcies del Futbol Club Barcelona, agrupats sota el nom de COR BLAUGRANA i que, farts 

de la situació actual del club, volem promoure una moció de censura a l'actual Junta Directiva per convocar eleccions 

com més aviat millor. El nostre propòsit és treure'ns de sobre la pitjor administració que s'ha fet del club en la seva 

història. 

Des de la nostra perspectiva, hi ha molts motius per promoure una moció de censura a dia de avui. Els més 

importants, i els que sustenten la nostra futura presentació, són els següents:  

• La Junta Directiva pren decisions de Club avantposant els interessos dels directius, ex directius i directives 

per sobre dels interessos del Barça (cas Neymar 1; Neto-Cillessen; Arthur-Pjanic), fet que és pervers. Així, 

hem vist com aquesta Junta Directiva ha permès que el FCB sigui culpable de 2 delictes fiscals, per accions 

realitzades en aquell moment per Josep Maria Bartomeu i l'expresident Sandro Rosell.  

• Aquest any, hem vist com sis directius de la Junta Directiva dimitien en bloc, denunciant irregularitats 

econòmiques permeses per companys seus de l'actual junta. Aquestes irregularitats es donaven en el 

pagament a empreses que, presumptament, realitzaven tasques de “monitorització de xarxes socials”, però 

que es dedicaven a mostrar suport al president Bartomeu i criticar a persones estimades d'aquest club com 

poden ser, Josep Guardiola, Xavi Hernández, Gerard Piqué y Lionel Messi. Aquests fets van acabar en una 

auditoria externa de la qual, com a socis, només vam conèixer un resum de conclusions. Aquest resum no 

va aclarir les dubtes que tenim moltes socis respecte a aquests contractes i el seu propòsit.  

• El Club, amb el coneixement de la Junta Directiva, ha fet negoci amb els abonaments d’alguns socis i sòcies. 

Això, sense que aquests socis i sòcies en tinguessin coneixement, fet reprovable èticament. 

• La Junta Directiva ens està situant en uns ràtings econòmics que fan perillar la nostra naturalesa 

associativa. Només al any fiscal 2018-2019 el Club ha augmentat el seu deute en un 53%, sobrepassant la 

barrera dels 1000 milions d’euros. El deute s’ha incrementat +110% en dos anys. 

• Hi ha projectes estratègics i d’alt risc financer que no han sigut suficientment explicats i raonats amb els 

socis. Ens referim a L’Espai Barça.  A dia de avui, és impossible tenir una idea clara del impacte real d’aquest 

projecte en les finances del club. 

• A nivell esportiu, és clara la inexistència d’una estratègia consistent per les dos seccions més importants i 

mediàtiques del club. Aquest any, el bàsquet no ha guanyat cap competició i el primer equip de futbol ha 

perdut el liderat i el títol de lliga mostrant un joc bastant decebedor. L’espectacle d’un club Top a nivell 

mundial com el Barça, caçant entrenadors al Gener, va ser lamentable. I d’una altra banda, la Junta 



Directiva ha prioritzat vendre joves promeses de la cantera i fitxar jugadors molt cars, que només han 

encarit la plantilla.  

 

En conclusió, hem vist com la Junta Directiva ha desintegrat el “Més que un Club”, a més, amb intencionalitat de fer-

ho. Aquest no és un eslògan de màrqueting. Representa la essència del Club, essència que avui lluita per no 

desaparèixer.  

Abans de la pandèmia, els socis i sòcies del FCB ja mostraven cada partit el seu malestar amb la Junta Directiva. No 

podem passar això per alt i volem recollir totes aquestes veus dels nostres companys socis/es i seguidors/res, per 

evitar que aquesta junta continuï un any més desmembrant aquest club que tant estimem. 

Som socis i sòcies que no estem lligats a cap pre-candidatura de les pròximes eleccions al FCB 2021, tot i que 

donem suport a totes les que demostrin un caràcter rupturista amb l'actual gestió del club.  

Comencem aquesta campanya de moció de censura demanant el vostre suport. El primer pas, es saber amb qui 

contem per tirar-la endavant, enviant-nos les seves dades de contacte que a la vegada es podrien utilitzar per 

portar a votació una proposta d'eleccions a l’assemblea de compromissaris. 

En segon lloc, iniciarem una campanya d’auto mecenatge per tal d'aconseguir el pressupost necessari per cobrir les 

gestions i despeses que ens portin a fer possible aquesta moció de censura 2020 a la junta de Josep Maria 

Bartomeu. Realitzarem una campanya molt transparent on explicarem a què va dedicant cada euro que gastem 

Socis i Sòcies, seguidors i seguidores, tot junts fem força per recuperar la dignitat i l'èxit que mereix el nostre 

estimat Futbol Club Barcelona. 

Gràcies i fem-ho possible, 

Visca el Barça! 

#VotDeCensura2020  

 

 


