UN MODEL DE CREIXEMENT SOSTENIBLE I PROPI DEL BARÇA
Aquesta setmana hem sabut que els ingressos del Barça continuant creixent com ho han
fet els últims tres anys i mig i que el club continua generant beneficis. De fet, el Barça
s’ha convertit en el club de futbol que més ha crescut en els últims anys situant-se
també entre els líders de la “lliga econòmica” mundial.
Aquest és un fet extraordinàriament positiu, no perquè l’objectiu del Barça sigui
guanyar diners (que no ho és) sinó perquè l’obtenció d’aquests recursos econòmics ens
assegura que podrem tenir i mantenir equips campions que lluitin pels màxims èxits
esportius.
El model de creixement del Barça és sostenible. Hem aconseguit construir i mantenir
un equip de futbol campió sense endeutar-nos més, molt al contrari, reduint el deute
històric. Hem demostrat que és possible guanyar títols al mateix temps que guanyem
diners i això ens assegura que el model es autosuficient i es pot mantenir en el temps,
depenent de nosaltres mateixos i de la nostra gestió.
El model de creixement també és propi del Barça. Aconseguim competir i guanyar en
el globalitzat i tan competitiu món del futbol, respectant la essència de qui som i la
nostra història. Interpretem el “més que un club” en el segle XXI, sostenint-lo sobre
dues grans columnes: 1)La promesa de futbol espectacular. El futbol d’atac, agosarat,
noble i esportiu. El futbol de Ronaldinho, Cruyff, Kubala i tants altres. 2)El compromís
social. El compromís de ser e club amb més socis-propietaris del món, de defensar els
valors cívics, democràtics i d’esportivitat. El compromís de treballar per intentar fer un
món millor a través de l’esport.
El patrocini d’Unicef és una iniciativa que il.lustra això, que ens ajuda a explicar al
món, en el segle XXI, qui és el Barça, qui som els Barcelonistes i quin és el nostre
compromís. Aquesta és una iniciativa innovadora, com altres que haurem d’endegar,
perquè, si en algun moment hi ha hagut referents en la gestió dels clubs de futbol dels
qui els altres clubs hem après, ara el Barça els ha superat. Ara som nosaltres qui estem a
la punta de llança del futbol mundial i els qui haurem d’innovar per continuar creixent.
Crec que podem estar serenament orgullosos de la feina que hem fet, entre tots, els
últims anys… sense deixar de treballar amb la mateixa empenta, dedicació, rigor i
creativitat. Venen nous reptes, que afrontarem amb la confiança de que quan “tots units
fem força” les coses ens surten be.

