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XXXV TROBADA I CONGRÉS MUNDIAL DE PENYES 2014 

PARLAMENT DEL PRESIDENT JOSEP MARIA BARTOMEU 

 

 

INTRODUCCIÓ 

 

Benvolguts penyistes, socis, companys de Junta Directiva, amics i 
amigues. Bienvenidos a todos los que estáis aquí, en esta ‘Trobada’ y 
Congreso Mundial de Peñas que, una vez más, organizamos con 
mucha ilusión. 

Quiero agradecer, antes de empezar, el trabajo de Jordi Cardoner, 
vicepresidente del Área Social. Hemos hablado esta mañana y me ha 
explicado que el día de ayer fue un éxito, con la preestrena de la 
película de Messi y la cena en la explanada del Camp Nou.  
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RECORD A TITO 

Abans de continuar m’agradaria fer un recordatori per a tots els socis 
i penyistes que ens han deixat aquest any. També per a Tito Vilanova. 
Per a tots ells, demano un aplaudiment sentit i profund. 

Avui us parlaré, sobretot, de futur. Del futur del nostre club. Però 
parlar de futur també és parlar de passat. Perquè aprendre del passat 
és ajudar a crear un millor futur. 
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APENDRE DEL PASSAT 

 

La temporada passada vam guanyar la Supercopa d’Espanya i la Copa 
Catalunya, vam arribar a la final de la Copa del Rei i vam estar a punt 
de guanyar la Lliga en l’últim partit aquí, al nostre estadi.  

 

Però no només això, perquè el Barça B, per exemple, va igualar la 
millor temporada de la història. El filial va fer una temporada 
magnífica. 

 

També les seccions van completar una temporada d’èxit, amb la Lliga 
ACB de bàsquet guanyada al Palau davant el Madrid i les dues Copes 
d’Europa de futbol sala i hoquei patins. 

 

Però nosaltres, la Junta Directiva, som conscients que això no és 
suficient. No és suficient perquè hem de fer més, hem de treballar 
més. 

 

També és cert que la temporada 2013/14 va estar farcida de 
contratemps, molts dels quals van ser extraesportius: la malaltia del 
Tito, la ràpida contractació del Tata Martino com a nou entrenador 
amb la Lliga a punt de començar, la denúncia de la contractació de 
Neymar a l’Audiència Nacional, la investigació fiscal a Messi, la 
dimissió del president Rosell o la sanció de la FIFA pel tema dels 
menors, entre alguns altres.  

Uns contratemps que hem superat. I això és una prova de la 
maduresa del nostre club i de la seva força. 
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FUTUR 

 

De tot el que hem viscut n’hem après i n’hem extret conclusions. 

Abans d’acabar la Lliga vaig dir que faríem una remodelació profunda 
de l’equip de futbol. També vaig dir que faríem canvis a la Junta 
Directiva, a l’estructura executiva i a l’àrea esportiva, amb l’objectiu 
de transformar el Club per ser millors i més eficients.  

I avui podem dir que hem complert amb els plans previstos. 

El que fa el Barça importa a molta gent, d’aquí i de la resta del món. I 
això ens obliga a ser cada cop millors, a ser eficients i a aspirar a 
l’excel·lència que anys enrere hem tingut a tocar. 
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ÀMBIT ESPORTIU 

 

Aprofundint en l’àmbit esportiu, vull aprofitar aquesta oportunitat 
per fer un agraïment públic a totes les persones que han deixat 
l’equip i que han treballat per fer gran el Barça.  

 

Començant pel Tata Martino, que va arribar al darrer minut i ens va 
aportar moltes coses bones. Gràcies, també, a Carles Puyol i a Víctor 
Valdés, com també a Cesc, Alexis, Bojan, Tello, Cuenca, Dos Santos i 
Oier. Tots ells ens han ajudat a construir aquest Barça.  

 

Ara ve gent nova. La remodelació de la plantilla és el fruit de molts 
mesos de treball del nostre director esportiu, Andoni Zubizarreta, 
juntament amb el vicepresident esportiu, Jordi Mestre, i amb Luis 
Enrique.  

 

Perquè Luis Enrique és el primer fitxatge, escollit com a nou 
entrenador del primer equip. Un entrenador que ja coneixeu, de la 
seva etapa com a jugador i capità. La seva passió, el seu lideratge, el 
seu esperit de sacrifici i la seva exigència són valors que també el 
caracteritzen. És un gran treballador i esperem molt d’ell. I ell també 
espera molt de l’equip, perquè afronta aquest repte amb il·lusió.  

 

També hem incorporat jugadors amb personalitat que aportaran 
energia i competitivitat. Estem convençuts que amb Ter Stegen, 
Bravo i Masip tenim la porteria ben coberta. També la defensa, amb 
Mathieu i Vermaelen. Al mig del camp ha tornat Rafinha i ha vingut 
Rakitic, del Sevilla, que ja ha demostrat la seva vàlua. I, finalment, el 
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fitxatge estrella, Luis Suárez, que ha arribat amb una il·lusió enorme. 
Feia molts anys que volia venir al Barça i ha complert el seu somni. 

 

I que ningú oblidi que aquesta plantilla ja comptava amb un talent 
extraordinari, amb una columna vertebral molt sòlida i amb alguns 
dels millors jugadors del món com Xavi, Iniesta, Piqué, Busquets, 
Pedro, Neymar i Leo Messi, entre d’altres. Són els jugadors que, 
juntament amb els que han arribat, faran que aquest equip tingui 
força, experiència i il·lusió.  

A més, aquest any el Barça B seguirà formant jugadors que veurem al 
primer equip. Tot això ens portarà il·lusió i confiança. Estarem 
orgullosos de l’equip i del Club.  
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SECCIONS 

 

Per completar l’àrea esportiva vull recordar que les nostres seccions 
professionals van tornar a brillar la temporada passada, amb la 
consecució de 14 títols, alguns d’un gran mèrit, com la Lliga ACB de 
bàsquet guanyada davant el Reial Madrid al Palau o les Copes 
d’Europa de futbol sala i d’hoquei patins. Uns 14 títols que no són 
fàcils.  

 

Però volem més, i per això estem treballant per reforçar els equips 
professionals del Palau.   

 

El bàsquet s’ha reforçat amb Justin Doellman, Tomas Satoransky i 
Tibor Pleiss. També l’handbol, l’hoquei i el futbol sala, un equip que 
també necessitava una revisió.   
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ÀMBIT ECONÒMIC 

En l’àmbit econòmic, tanquem un any amb uns ingressos rècord a la 
història del Club, amb 530 milions d’euros, i uns beneficis de 41 
milions.  

 

A més, hem reduït el deute. Perquè reduir el deute ens permet 
pensar en el futur. Pensar en nous projectes, com l’Espai Barça, amb 
total responsabilitat. Un Espai Barça que, un cop construït, serà el 
complex esportiu més important del món dins d’una gran ciutat com 
és Barcelona. Serà únic.  
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ÀMBIT SOCIAL 

 

En l’Àrea Social també som únics. No hi ha al món un club com el 
nostre. I és que tenim una massa social que ens fa forts.  

 

Vull felicitar Jordi Cardoner, Pilar Guinovart, Josep Maria Barnils i 
Pau Vilanova, recentment incorporat. Vull donar les gràcies a tots ells 
i a tots els que sou aquí perquè la feina que feu és immensa.  

 

Aquest any s’han fet tres coses importants: la culminació de 
l’actualització del cens de socis, la reforma dels nostres Estatuts i el 
Referèndum del Nou Espai Barça.  

 

A 30 de juny som 153.458 socis i 152.004 penyistes. Però volem que 
el soci del Barça també sigui penyista, actiu amb les penyes. Per fer-
ho heu engegat un projecte que nosaltres recolzem i dotem de 
recursos per aconseguir que hi hagi unió. És a dir, podem dir que 
comptem amb una massa social de 305.462 persones.  

 

Però no només això, perquè, a més, cal recordar els 133 milions de 
seguidors a les nostres xarxes socials i els més de 300 milions de 
fans a tot el món. Això demostra la magnitud i la globalitat de la 
nostra entitat. Ens fa responsables del que fem dia a dia. 
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PENYES 

 

Vosaltres sou els ambaixadors del Club i, per tant, sou 
indispensables. Torno a repetir que no hi ha cap club al món amb 
unes penyes com vosaltres. Moltes gràcies. 

L’any 2010 vam tenir molt clar que calia fer un canvi. I és per això que 
vam llegir i vam entendre el projecte ‘Penyes Segle XXI’, perquè 
modernitza l’estructura.  

El moviment penyístic és estratègic per al creixement del Barça i una 
mostra més de la importància que li donem ha estat la incorporació a 
la Junta Directiva de Pau Vilanova, amb la responsabilitat màxima de 
penyes.  

 

Tal com recull el projecte ‘Penyes Segle XXI’, la nova organització del 
moviment n’afavorirà el creixement i la modernització. Volem 
continuar treballant plegats per consolidar les federacions de 
penyes, els reglaments, la comunicació i la satisfacció dels penyistes 
d’arreu del món. Sigueu valents i ambiciosos, perquè nosaltres us 
recolzarem.  
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COMIAT 

Com a comiat, vull dir que endavant. Que moltes gràcies per les 
jornades que feu i per l’esforç. Alguns viviu lluny i això no és fàcil. 
Continueu amb orgull i portant la bandera del Barça arreu del món. 
Hi haurà anys millors i pitjors, però aquesta temporada hem fet un 
esforç perquè volem tenir un equip més competitiu. Volem tornar a 
sentir-nos triomfadors i guanyadors. 

Moltes gràcies i visca les Penyes!   

 

 

 

 


