
 

Recompte del     

Vot per Correu 
SOL·LICITUD DEL GRUP EL COR BLAUGRANA, AL FC BARCELONA, 

PER DEMANAR TOTAL TRANSPARENCIA DEL VOT PER CORREU, 

FENT EL RECOMPTE PER SEPARAT DEL GENERAL. 
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A l’atenció dels membres de la junta electoral i la comissió gestora del FC Barcelona 

 

Benvolguts: 

 

El dia 09 de febrer va acabar el termini per sol·licitar el vot per correu per les eleccions del FC 

Barcelona, un total de 22.811 socis han fet ús d’aquest tràmit. Per aquest motiu, des de Cor 

Blaugrana els volem felicitar per l’èxit aconseguit. El fet que més de 22.000 socis s'han apuntat 

a aquest sistema, indica que aquesta modalitat era un canvi molt esperat per la massa social, 

com també és un molt bon indicador de l'interès dels socis i sòcies per participar en aquest 

procés electoral. Un cop més es demostra, que si hi ha bona voluntat per part de tots, tot és 

possible.  

 

Arribats en aquest punt, des de Cor Blaugrana volem fer nostres les paraules del president de 

la Comissió Gestora Carles Tusquets respecte a la transparència, paraules que vam escoltar a 

l’inici de la seva gestió, i que creiem són el camí correcte que hauria de prendre el Club en el 

procés electoral actual: “Creiem que és important la transparència, la paraula transparència 

ens interessa molt perquè és el que volem fer, davant de tots vosaltres, davant de tots els 

socis, explicar exactament”. La nostra intenció, com de segur és la de tots vosaltres també, és 

que el procés electoral del FC Barcelona sigui el màxim transparent possible. Per això, volíem 

presentar-vos  aquestes propostes:  

1. La comptabilització i comunicació, per separat, dels resultats dels vots rebuts per 

correu de la resta de vots del procés. Observant que el vot per correu s'utilitza per 

primer cop al Club, creiem que és essencial, per validar la seva utilització a futur, 

entendre els seus principals indicadors de conversió per separat del vot presencial. Hi 

ha una sèrie de raons per les quals crec que serà de molta utilitat saber els resultats 

per separat. Les comento a continuació: 

• Detectar oportunitats de millora: Hi ha un indicador important que caldria 

conèixer i és la quantitat total de vots rebuts, en comparació a la quantitat de 

peticions, que sabem supera les 20.000. Això donaria una idea de la necessitat de 

revisar el procés, en cas que la proporció de vots rebuts sigui baixa, o bé de 

continuar amb el procés utilitzat aquest cop, per altres eleccions del futur.  

• Fer un exercici de transparència: Veig aquestes eleccions com una gran 

oportunitat per fer un exercici de transparència en un moment important a la 

història del Club. També, per les paraules que hem escoltat del President Carles 

Tusquets, que és d'interès de la Comissió Gestora, fer una gestió transparent amb 

els socis i sòcies. Per tant, per validar aquesta intenció, serà molt important 

comptabilitzar i comunicar també els vots per correu obtinguts per cada 

candidatura.  
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2. Apel·lant al principi de neutralitat, i entenent la importància de fer un procés sense 

suspicàcies que podrien afectar el procés, creiem que seria recomanable que el cap de 

l'àrea social, Pere Jansà, no participi en la gestió del vot per correu. No posem en dubte 

la seva professionalitat, però per prudència creiem que és el més oportú. Els motius són 

els següents: 

 

 

• La notòria i estreta relació entre ell i Francesc Perearnau, un dels membres més 

importants de la campanya electoral d’un dels candidats. 

• El senyor Jansà era un dels responsables màxims durant el procés de validació del 

vot de censura. Encara no sabem com als serveis jurídics els va arribar la informació 

de quatre signatures dubtoses. Aquest fet va fer que el cap dels serveis jurídics, 

Roman Gómez Ponti, presentés una denúncia davant la Guàrdia Civil. Aquesta 

actuació ha estat un dels fets més indignes que han passat al club en els darrers 

anys, una actuació amb un objectiu únic, anul·lar el vot de censura.  

 

Per finalitzar, els recordem que, en el cas de necessitat, sempre poden recórrer a la iniciativa de 

Multiseus que ja els hem presentat amb anterioritat i s’adiu amb els criteris del Procicat, ja 

demostrat per la directiva de Bartomeu. 

 

Esperant una resposta com més aviat millor, rebin una cordial salutació 

 

Col·lectiu Cor Blaugrana  
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