Barcelona, 22 de gener 2021.
Benvolguts integrants de la Comissió Gestora del Futbol Club Barcelona,
Ens posem en contacte amb vostès a causa de l’ajornament de les eleccions que havien de tenir lloc
aquest pròxim 24 de gener. Abans de tot voldríem esmentar que lamentem molt profundament
l’ajornament de les eleccions democràtiques per escollir una nova junta directiva. Creiem que és molt
necessari que entri una junta directiva que pugui prendre decisions executives immediatament.
Entenem que la data del 7 de març que tant els candidats com la premsa apunta, es deu a una necessitat
de rebaixar la pressió de la pandèmia, on hi haurà un confinament diferenciat al municipal actual. Les
previsions indiquen que serà comarcal. Per tant, entenem que és una necessitat que un club que
abandera la defensa dels valors democràtics, disposi d’una seu electoral per comarca, per tal de fer
possible les eleccions amb la màxima participació possible i complint les restriccions de mobilitat que
marca el Procicat en confinament comarcal. És per aquest motiu que fem un prec a què el club faci totes
les gestions necessàries per poder disposar d’una seu electoral en cadascuna de les 42 comarques de
Catalunya.
Aquesta proposta que realitzem, de disposar de 42 seus electorals en cada comarca de Catalunya, és
perfectament viable si hi ha voluntat per desenvolupar-la. Es disposa de més de quaranta dies, temps
més que suficient per fer tots els preparatius de cara a celebrar les eleccions amb la màxima participació
i les condicions sanitàries més segures durant la pandèmia de la Covid-19.
Som coneixedors de les dificultats econòmiques que travessa l’entitat, tot i això no entendríem que es
descarti aquesta proposta per qüestions econòmiques. Si aquest fos el motiu, ens comprometem a
participar en el cost que suposi la implementació de les seus electorals, i ho faríem amb una recol·lecta
que sortiria d’entre tots els seguidors, socis i jugadors del FC Barcelona. No tenim cap dubte que si el
problema fos econòmic, trobaríem els recursos suficients, amb el millor aval que puguin tenir, que són
els ciutadans que conformen la nació blaugrana.
Dit això, i veient que el 83% dels socis són de Barcelona ciutat (40%) i la província de Barcelona (43%),
amb només 11 seus electorals corresponent a les 11 comarques de la província de Barcelona es cobreix la
quantitat més gran de socis del club per les eleccions. Si li sumem a aquestes 11 seus, una per cadascuna
de les altres províncies catalanes: Tarragona, Girona i Lleida. Creiem que es podria arribar a un acord amb
el Procicat, que pugui permetre la mobilitat dels socis de fora de la província de Barcelona, donat que es

tracta d’una quantitat menor i el volum de desplaçament seria sensiblement inferior. D’aquesta manera,
el nombre de seus passaria de 42 possibles, a només 14. Si hi ha voluntat de trobar solucions, no tenim
cap dubte que entre tots les poden trobar.
En cas que es mantingués el confinament municipal, donat que hi ha pocs socis a mobilitzar fora de
l’àmbit de Barcelona, s’hauria de demanar per part del club, que el Procicat permetés el desplaçament
fent ús del document d’autoresponsabilitat.
Esperem que el sentit comú s’imposi i acceptin la proposta que realitzem en aquest escrit, que hauria de
ser compatible amb el vot per correu, és més, aquesta proposta seria complementària davant els
inconvenients que té el vot per correu i dóna cobertura als socis en cas que el vot per correu fallés per
qualsevol altre motiu, com podria ser la coincidència amb les eleccions a la Generalitat del 14 de Febrer.
Rebin una cordial salutació
Col·lectiu Cor Blaugrana

