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PARLAMENT DEL PRESIDENT JOSEP MARIA BARTOMEU A LES COMISSIONS,  
PATRONAT DE LA FUNDACIÓ I CONSELL DE PENYES 

 
 

 
Bon dia a tots. Gràcies per ser aquí.  
 
Desitjo adreçar les meves primeres paraules al president Sandro Rosell. Va ser un gran líder, 
un gran president i és un gran amic. Us demano si us plau un aplaudiment per a ell. 
 
Avui som aquí per parlar-vos d'un tema que ell va visionar i jo espero que nosaltres, i la 
totalitat dels socis del FC Barcelona consolidem: un nou Espai Barça que canviarà la nostra 
història. 
 
Deixeu-me que faci referència a un capítol de la nostra història abans que donem pas a 
aquesta jornada de treball que ens ha permès reunir els membres de les diferents 
Comissions del Club, del Patronat de la Fundació i del Consell de Penyes. 
 
Fa 64 anys el nostre club va celebrar el seu primer referèndum. Podeu imaginar-vos..., en un 
país aixafat per una dictadura, un grup de barcelonistes van tenir l'encert, la valentia, de 
sotmetre a votació un projecte que canviaria la història del nostre club i la història del futbol 
d'aquest país. 
 
El 12 de novembre del 1950, 8.967 socis del Barça van acudir a les urnes per decidir la 
construcció d'un nou estadi. 
 
En aquella ocasió 7.835 socis van votar a favor de la construcció d'un nou camp i 1.132 socis 
es van oposar al projecte. 
 
Així, democràticament, donant la seva opinió lliurement, el 19 de desembre d'aquell mateix 
any, la Junta Directiva del FC Barcelona, presidida per Agustí Montal Galobart, va fer efectiva 
la compra d'uns terrenys situats al costat de la Maternitat, fent possible les bases del que avui 
és el Camp Nou, que va ser inaugurat el 24 de setembre del 1957. Fa 56 anys. 
 
El referèndum que el president Sandro Rosell va proposar als socis per decidir la posada en 
marxa de l'ambiciosa Proposta Nou Espai Barça serà el segon referèndum del Club, i això no 
deixa de ser un fet històric encara que visquem des de fa anys en la normalitat democràtica 
que no vam gaudir durant gran part del segle XX. 
 
El nou Espai Barça inclou un nou estadi amb els últims avenços en matèria de construcció i 
tecnologia, un nou Palau Blaugrana, i la urbanització de tota una zona que atrau milers de 
persones dia rere dia i que, en els dies de partit, es converteix en el veritable epicentre de la 
nostra ciutat. 
 
El projecte que els directius Javier Faus, Jordi Cardoner i Jordi Moix  us presentaran avui 
significa molt per a aquesta directiva. Una bona comunicació del projecte pot ajudar els socis 
a entendre la tremenda responsabilitat que té a les mans i la irrenunciable necessitat que 
tenim de modernitzar l'estadi per mantenir aquest club competitiu entre els més grans. 
 
 
 
 
 



 

  

 

 

 
 
 
 
En la consolidació global de la nostra idea que som més que un club, la modernització de 
l'estadi i de la totalitat de l'Espai Barça és, i així ho considerem tots els membres de la Junta 
Directiva, un pas no només necessari, sinó imprescindible. 
 
Us demano obertament i sincerament que us apropeu al projecte i que sigueu els nostres 
ambaixadors davant la gran massa de barcelonistes. L'opinió de tots ells, el seu vot, pot 
rellançar la idea del nostre club i consolidar-la fins a finals d'aquest segle que acaba de 
començar. 
 
Moltes gràcies per la vostra assistència a aquesta jornada. 


