Benvolgut Josep Maria Mir Padulles,
En relació a les declaracions del president de la comissió gestora al programa el Món a Rac1 del dia
03 de desembre de 2020, ens veiem amb l’obligació d’adreçar-li el següent escrit:
El senyor Tusquets va dir textualment "Han arribat factures que no signarem, les passarem al

nou president. No les veiem clares, no entenem d'on venen i no en volem tenir responsabilitat.
No puc dir de què son. No estan perfectament formulades i el preu no entenem que sigui de
mercat"
Aquestes declaracions són el suficientment importants per a què es facin les explicacions oportunes
per tal d’aclarir la gravetat de les mateixes. Per aquest motiu, i en nom de la transparència que
aquesta comissió gestora ha fet bandera des del primer dia que es va formalitzar, li demanem el
següent:
1.- Conèixer l’import de la suma total de les factures que la comissió gestora no vol signar, a
més del detall desglossat de les mateixes.
2.- Conèixer els diferents conceptes de les factures que la comissió gestora no vol signar, a
més dels diferents capítols i partides específics.
3.- Conèixer els motius perquè es considera que les factures no estan perfectament
formulades, en cadascun dels casos.
4.- L’impacte que generarien en la tresoreria actual del club, i si seria possible afrontar el seu
pagament immediat.
En vista que una de les primeres coses que van fer va ser incorporar un membre de la comissió de
transparència dins la pròpia gestora, entenem que volen ser el màxim de permeables possible sobre
la situació del barça.. Tot i que aquesta persona tingui veu però no vot, esperant que no siguin
simples gestos de cara a la galeria, entenem que tenen l’obligació moral d’explicar-nos la realitat del
club en aquest sentit.
Tot esperant que aquest cop sí compleixin la seva paraula de ser transparents i facilitin les
explicacions oportunes, donat que la promesa de fer les eleccions“as soon as possible”,
malauradament s’ha convertit en “as late as possible”, rebi una cordial salutació.
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