Iniciativa
MultiseusFCB
INICIATIVA DEL GRUP EL COR BLAUGRANA PER

IMPLEMENTAR MULTIPLES SEUS PER LES ELECCIONS A LA
PRESIDÈNCIA DEL FUTBOL CLUB BARCELONA

El Cor Blaugrana

Iniciativa MultiseusFCB

Pàgina 1 de 8

A dia 2 de Febrer farà deu dies que es va enviar des del col·lectiu Cor Blaugrana, un
escrit al club, amb caràcter d’urgència amb còpia al Síndic del Soci i la Compliance del
club, perquè els fessin arribar com més aviat millor dues propostes de multiseus
electorals #MultiseusFCB. La proposta consistia en ampliar les seus electorals des de
només 6 que avui el Club proposa, fins 14 (comarca de Barcelona i les capitals de
províncies), o idealment 42, una per cada comarca de Catalunya. D’acord amb consultes
efectuades amb alts càrrecs de Protecció Civil, la nostra proposta d’ampliació i
diversificació territorial fa possible la celebració de les eleccions apropant les meses
electorals als socis culers i per tant, preservant d’una manera més idònia la seguretat
sanitària per una banda, i les garanties democràtiques i de transparència per una altra.
Això, en previsió que el pròxim dia 07 de març a Catalunya podria haver-hi un
confinament comarcal, en lloc del confinament municipal que tenim actualment.
Les dues propostes es van fer per poder evitar un nou ajornament electoral a les
eleccions al club, amb dos objectius addicionals, permetre la màxima participació del
cens electoral, i millorar la seguretat sanitària del procés, per la majoria dels socis i les
sòcies del FC Barcelona.
A hores d’ara esperem una rectificació per part del Club, i que s’ampliï el nombre de
punts de votació al llarg del territori català i andorrà, mantenint-se els punts prèviament
seleccionats a l’Estat espanyol. No entenem l’arbitrària decisió del Club, de fer
desaparèixer aquests punts per la celebració de les eleccions del dia 07 de Març, i
disposar només 6 seus electorals, i amb la novetat de possibilitar d’utilitzar el vot per
correu.
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El fet que es permeti el vot per correu, és una molt bona notícia, i és en aquest punt que
cal felicitar les gestions fetes per part de la Comissió Gestora amb la Generalitat de
Catalunya, que en menys de 72 hores va realitzar un decret llei, amb el qual es donava
el vistiplau a utilitzar tant el vot per correu, com el vot electrònic en les eleccions de
clubs esportius.
Tot i que aplaudim la utilització del vot per correu, que permet superar un confinament
municipal, si aquest es mantingués pel dia 7 de març, és imprescindible complimentarlo amb més seus electorals repartides per tot el territori, sigui quina sigui la xifra de socis
que optin per aquesta opció. Per aquest motiu els volem alertar de dos potencials
inconvenients:
1.

Tradicionalment el vot per correu no suposa una millora molt substancial de la
participació per diferents motius:
o No és un procés immediat ni ràpid, sol ser un procés carregós on s'han de
fer gestions prèvies per poder arribar a votar.
o Malauradament, molta gent desconfia del vot per correu i en el cas de clubs
esportius, hi ha el precedent de dues eleccions del Reial Madrid, on el vot
per correu va ser objecte de molta polèmica. Per aquest motiu i, a fi i efecte
d'evitar suspicàcies, cal complementar el vot per correu amb
#MultiseusFCB.

De totes maneres, el dia 9 de febrer, sortirem de dubtes, ja que és la data límit que tenen
els socis i sòcies per demanar el vot per correu i tindrem la xifra total de socis que
utilitzaran aquest procediment. Si aquesta dada és baixa, és IMPRESCINDIBLE tenir
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activada la proposta alternativa de #MultiseusFCB, amb l’objectiu que el pròxim
president pugui ser recolzat per la major quantitat de socis possible.
En les pròximes dates, també tindran lloc unes altres eleccions, a la presidència de la
Generalitat, fet que suposa que se superposin els dos processos electorals. Un escenari
gens descartable seria que correus enmig del procés al·legués problemes logístics que
no fes possible el vot per correu pel dia 7 de març. Si la xifra total de socis que utilitzaran
aquest procediment és alta, és IMPRESCINDIBLE tenir activada la proposta de
#MultiseusFCB, donat que les probabilitats que correus pugui col·lapsar amb dues
eleccions simultànies augmentarien exponencialment. Tots esperem que aquest
hipotètic escenari que plantegem no tingui lloc, però si fos així ens trobarem amb la
mateixa situació prèvia a l’ajornament de les eleccions del passat 24 de gener. És a dir,
les eleccions a la presidència del FC Barcelona estan ara mateix en mans d’un tercer,
que seria la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos.
Entenem que amb l’establiment de múltiples seus i punts de votació en espais ventilats
i controlats, es diversifica i amplia el nombre de desplaçaments dels socis minimitzant
els riscos sanitaris d’exposició i contacte amb terceres persones respecte al nombre de
punts de votació triats a l’actualitat per la Comissió Gestora, que superi la situació
d'interinitat que tenim avui. Tenir un nou president és imprescindible perquè podrà
començar a prendre les decisions necessàries per redreçar el club, unes decisions que
per estatuts no pot prendre la Comissió Gestora. Per aquest motiu, els hi proposem dues
alternatives que serien complementàries a les que ja han adoptat com són les sis seus
actuals (Lleida, Girona, Tarragona, Barcelona, Tortosa i Andorra) i el vot per correu.
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Abans d’exposar aquestes noves propostes, fem una ràpida exposició de la distribució
del cens electoral del FC Barcelona:
-

El 93% dels socis resideixen a Catalunya

-

El 83% dels socis resideixen a la província de Barcelona

-

El 10% dels socis resideixen a la resta de províncies de Catalunya: Girona, Lleida
i Tarragona

-

El 40% dels socis resideixen a Barcelona ciutat

-

El 43% dels socis resideixen a la província de Barcelona fora de Barcelona capital

-

El 7% dels socis resideixen fora de Catalunya

Il·lustració 1 Gràfic explicatiu de la distribució de socis segons residència. Dades extretes de fcbarcelona.cat

Amb aquesta distribució i les sis seus proposades pel club a data d’avui, es cobreix a tot
estirar el 50% del cens electoral en cas que hi hagi un confinament comarcal pel
pròxim dia 7 de març, si hi ha una baixa sol·licitud del vot per correu i/o un potencial
col·lapse del vot per correu per coincidir amb les eleccions catalanes.
Per resoldre aquesta situació, i poder cobrir el 93% del cens electoral de manera
presencial, els volem oferir aquestes dues noves propostes:
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1. Multiseus a cadascuna de les regions sanitàries + acord amb Procicat amb
full d’autoresponsabilitat.
Catalunya disposa de regions sanitàries que ja van ser utilitzades pel Procicat durant el
desconfinament del passat mes de Juny. Aquestes són:
Terres de l’Ebre, Camp de Tarragona, Lleida, Alt Pirineu i Aran, Catalunya Central, Girona,
Àrea Metropolitana Sud, Àrea Metropolitana Nord, Barcelona ciutat

Il·lustració 2 Servei Cientificotècnic de Cartografia i SIG de la UdL

Amb únicament 9 seus electorals, només tres més que les que ja estan activades fins
data d’avui per les eleccions del pròxim 7 de Març, juntament amb un acord amb el
Procicat que permeti al soci amb el full d’autoresponsabilitat desplaçar-se a la seva seu
electoral respectiva, es podria assegurar que el 93% del cens electoral pogués participar
en les eleccions.
Entenem que amb múltiples seus, es diversifica el desplaçament dels socis, i aquest fet
permetria que el Procicat pogués donar el seu vistiplau, ja que amb moltes més seus,
els desplaçaments són molt menors i més diversificats. És el moment de posar fil a
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l’agulla i fer el plantejament formal a la Generalitat, és necessari intentar-ho, posar els
esforços entre tots perquè no es tornin a ajornar les eleccions.
Volem recordar unes declaracions de Gerard Figueras, el secretari general de l’esport el
passat 19 de Gener referent a les eleccions al FC Barcelona: “El govern està per

ajudar”. Resumint, si hi ha bona voluntat i bona predisposició per part de tothom,
estem convençuts que es pot arribar a un acord.

Il·lustració 3 Source: https://www.ccma.cat/esport3/el-barca-proposa-que-el-vot-de-censurase-celebri-l1-i-el-2-de-novembre/noticia/3053226/

2. Aplicar la proposta de Multiseus de la junta directiva de Bartomeu pel vot
de censura + acord amb Procicat amb full d’autoresponsabilitat
El passat 15 d'Octubre, el FC Barcelona va fer pública la seva proposta per celebrar la
votació del vot de censura. Aquesta proposta disposava de 21 seus electorals, 13 de les
quals en territori català. Les tretze seus catalanes eren: Barcelona (Camp Nou), Lleida,
Tarragona, Girona, Tortosa, Vilanova del Camí, Manresa, Mataró, Vic, Vilafranca del
Penedès, Sabadell, Terrassa i Granollers. Aquesta distribució de seus es presenta en la
il·lustració 3 (Esports3, en referència al procés de vot de censura, Octubre 2020)
A més, en el document annex Annex A: Proposta de noves seus proposem els
recintes que considerem més adequats per fer les votacions a cada població.
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Avantatges de la proposta #MultiseusFCB de la junta de J.M. Bartomeu:
-

Es diversifica més les seus electorals en territori català, passant de les sis actuals
a tretze. Millora la participació i augmenta la seguretat sanitària a la vegada

-

Aquesta proposta no és nova, cosa que agilitzaria les converses amb el Procicat
que ja la coneix. En aquest punt voldríem recordar aquestes declaracions de
l'expresident J.M. Bartomeu: “Tenint en compte l’agreujament de la

pandèmia i que tenim un cens de 110.132 socis amb dret a vot, vam
promoure la creació d’una comissió de treball formada per representants
de les autoritats sanitàries i del Govern, amb l’objectiu de desenvolupar
conjuntament una memòria d’activitat que preveiés totes les disposicions i
recomanacions normatives per garantir, no tan sols la màxima participació,
sinó també, i més important, per garantir la salut, el benestar i la seguretat
dels nostres socis i sòcies”.
-

És una proposta que només necessita quinze dies per poder-la implementar,
temps més que suficient per poder-la aplicar el dia 7 de Març. En aquest punt
volem recordar també les declaracions de l’expresident JM Bartomeu: “La

comissió va celebrar diverses reunions en què sempre vam informar d’una
condició bàsica: necessitàvem l’aprovació del protocol del vot amb un
mínim de 15 dies d’antelació per disposar del temps necessari per a
completar la logística necessària per a una organització tan complexa.”
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Esperem que aquest cop, tinguin la consideració d’estudiar la viabilitat de les dues noves
propostes que els presentem que van en la línia d’aquestes declaracions:

“Dedicarem tots els recursos logístics i humans del club per poder organitzar-ho
bé… necessitem que els socis puguin votar amb les màximes garanties perquè el
pròxim mandat estigui avalat per una enorme participació i el màxim suport, això
és el que interessa al club” Carles Tusquets i Trias de Bes, Barcelona, 01 de Novembre
del 2020.

Som coneixedors de la delicada situació econòmica que travessa avui l’entitat, tot i això
no entendríem, que no s’acceptessin cap de les propostes per un tema econòmic. La
manca de diners MAI pot ser una excusa davant la DEMOCRÀCIA.

Tot esperant una ràpida resposta a aquestes dues noves propostes, que sumades a les
dues anteriors realitzades ja fa deu dies (que encara no hem obtingut cap mena de
resposta) ja en serien quatre de propostes alternatives per millorar la participació i
assegurar que no es tornin a ajornar, els vull mostrar tot el meu escalf i suport, tot
desitjant que vostès, així com totes les seves famílies i amics es trobin perfectament en
aquests moments tan durs que ens toca viure.
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Alt Pirineu i Aran

Iniciativa #MultiseusFCB

La Pobla de Segur

Seguint l’escenari plantejat de tenir multiseus en la votació del dia 07 de Març, es planteja l’ampliació de 6 a 13 punts
de votació a Catalunya i la implementació de 8 a l’estat espanyol i Andorra. Aquest plantejament ve donat sota
l’escenari proposat per part de Josep Maria Bartomeu i la seva junta directiva pel del Vot de Censura. S’ha afegit una
seu a la A continuació s’exposen les mateixes poblacions i els possibles llocs de les mateixes on dur-ho a terme,

Parc Alcalde Boixareu
Carrer Bellavia,
25500 La Pobla de Segur, Lleida

classificades segons Regions sanitàries. S’han afegit d’altres espais per cobrir les regions que no tenien punt de
votació.

Superfície

Catalunya

Aproximadament 5.400 m2

Barcelona Ciutat
Barcelona (Camp Nou)

Lleida

Camp de Tarragona

Lleida

Tarragona

Camp d’Esports (estadi)

Palau d’Esports Catalunya

Zona aparcament

Camí XXIII, 2,

Av. del Doctor Fleming,

43006 Tarragona

25006 Lleida

Superfície
Superfície

Aproximadament 18.500 m2

Aproximadament 15.500 m2

El Cor Blaugrana

www.corblaugrana.cat

TW: @elCorBlaugrana

FB: facebook.com/ElCorBlaugrana

Iniciativa MultiseusFCB

El Cor Blaugrana

Iniciativa MultiseusFCB

Pàgina 2 de 4

Terres de l’Ebre
Tortosa

Vilafranca del Penedès
Pavelló Firal

Pavelló Municipal d’Esports

Av. Catalunya, 20, 08720

Av. de l'Estadi, s/n,

Vilafranca del Penedès, Barcelona

43500 Tortosa, Tarragona

Superfície

Superfície

Aproximadament 7.250 m2

Aproximadament 16.500 m2

Girona

Catalunya Central

Girona

Manresa

Pavelló de Fontajau

Pavelló Nou Congost

Avinguda del President Josep

Ctra De Manresa a Sant Joan de

Tarradellas i Joan, 22, 24,

Vilatorrada s/n,

17007 Girona

Manresa, 08241 Barcelona

Superfície

Superfície

Aproximadament 22.000 m2

Aproximadament 23.000 m2
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Sabadell

Pavelló Ausoneta

Camp de Futbol Municipal Sergio

Carrer del Mas d'Osona, s/n,

Busquets Burgos

08500 Vic, Barcelona

Carrer del Tibidabo s/n,
08214 Badia del Vallès, Barcelona

Superfície
Superfície

Aproximadament 7.800 m2

Aproximadament 15.000 m2

Àmbit Metropolità Nord
Terrassa

Mataró
Poliesportiu Municipal Eusebi Millan

Pavelló Can Jofresa

Carrer de Sant Cugat, 146,

Carrer de Badalona, 5,

08302 Mataró, Barcelona

08223 Terrassa, Barcelona

Superfície

Superfície

Aproximadament 11.300 m2

Aproximadament 6.000 m2
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Granollers
Pavelló Municipal El Congost
Carrer de Maria Palau, 0,
08401 Granollers, Barcelona

Superfície
Aproximadament 3.000 m2

Àmbit Metropolità Sud
Vilanova del Camí
Poliesportiu Can Titó
Zona esportiva can titó
08788 Vilanova del Camí, Barcelona

Superfície
Aproximadament 8.200 m2
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