RECURSOS ECONOMICS… PER GUANYAR
Aquesta setmana hem vist els resultats econòmics de la primera meitat de la temporada. Són molt bons
resultats, aliniats amb el pressupost, que certifiquen la bona salut financera del club i el bon funcionament
de l’actual model de gestió.
La primera vegada que vaig fer una presentació com aquesta va ser fa 5 anys. Eren temps més difícils. La
primera temporada de gestió de l’actual Junta Directiva, fent-nos càrrec d’una situació econòmica molt
complicada, havent fet una primera volta de la lliga no gens bona, i el dia després de caure eliminats de la
copa a Saragossa… ho recordo perfectament. No era particularment agradable situar-se davant la premsa i
l’opinió pública en aquell moment, però vàrem pensar que l’objectiu de ser curosos, transparents i
proactius en la informació econòmica del club bé valia l’esforç. Aquella iniciativa l’hem repetida cada
temporada, mostrant l’estat de l’economia del club a la meitat de l’exercici, a més de al final. Es el club
de tots els socis, el nostre club, i ens interessa saber el que hi passa. Espero que aquesta manera de fer,
encara que no és obligada pels estatuts, es converteixi en costum i continui en el futur
La temporada 2002/3 el Barça ingressava 123 milions d’euros, el líder Europeu en aquell moment –
Manchester United- n’ingressava 251. Tenint la meitat dels recursos econòmics dels clubs líders no es pot
aspirar a guanyar títols de forma continuada… és impossible. De fet, així ens anava. El club havia perdut
notorietat, aficionats i prestigi a Europa i els nostres jugadors més coneguts eren Saviola i Kluivert.
Aquella temporada vàrem acabar la lliga 6ès, guanyant l’últim partit a casa contra el Celta, que ens va
permetre classificar-nos per jugar la UEFA… i vàrem sortir de l’estadi contents!
Avui ingressem 315 milions a l’any, estem entre els clubs més grans i aspirem a guanyar tots els títols,
Som el club amb més seguidors d’Europa i la nostra plantilla està plena de jugadors extraordinaris, que
projecten el nostre nom arreu.
Però, clarament, totes aquestes bones notícies no són suficients. El que ens interessa és guanyar partits i
campionats, no guanyar diners. Però no és possible aspirar a guanyar consistentment sinó tenim els
recursos econòmics necessaris, tants com el que més.
Avui, gràcies a l’esforç i l’encert de tots, tenim els recursos assegurats pel futur inmediat i pel mig
termini. La propera temporada el Barça farà un salt endavant en ingressos, al voltant de 380, que ens pot
situar en el més alt del rànking. El model de gestió, ja consolidat, i l’entrada en vigor d’importants
contractes signats aquests últims anys ens assegura que aquest alt nivell d’ingressos es mantindrà, més
enllà del mandat de la actual Junta Directiva. També perquè de cap d’aquests nous contractes s’han
avançat diners per despeses actuals, com si s’havia fet en el passat. Són contractes futurs i al futur
pertanyen.
Segurament aquella dita de “els diners han d’estar al camp” és una mica simple, però acertada. El que cal
és continuar treballant amb entusiasme, iniciativa, rigorositat, bon criteri i prudència per generar recursos
econòmics, invertir sabiament -sense posar en perill l’estabilitat econòmica del club- en la construcció
d’equips campions, que arribin a les finals dels campionats i que tinguin l’oportunitat de donar-nos, de
nou, la satisfacció de guanyar… que és del que es tracta.

