A l’atenció de l’Honorable Sr. Pere Aragonès
Vicepresidència del Govern i Conselleria d’Economia i Hisenda
Govern de la Generalitat de Catalunya

Honorable Vicepresident i Conseller,
Em veig novament en la obligació d’adreçar-me a Vostè, impel·lit per la situació
d’excepcionalitat sanitària que viu el nostre país, i un cop s’ha fet palès el preocupant
agreujament de la pandèmia provocada per la Covid’19 amb l’adopció aquest mateix matí, de
l’acord de declaració de l’estat d’alarma per part del Consell Ministres del Govern d’España, de
conformitat amb el que disposa el Real Decreto 926/2020.
Efectivament, ja des del moment en que la Mesa del Vot de Censura va notificar a la nostra Junta
Directiva l’acompliment dels requisits per la celebració de la corresponent votació, el nostre Club
ha volgut donar compliment al mandat estatutàriament establert, plasmat fonamentalment en
la tramesa al Departament de Presidència, per mitjà de la Secretaria General de l’Esport, el
passat dia 15 d’octubre, de la nostra proposta de protocol per poder dur a terme de forma
descentralitzada la votació amb les màximes garanties sanitàries tant pel nostre col·lectiu de
socis i sòcies (que va ser visat amb esmenes el passat 21 d’octubre), com pels nostres mes de
300 treballadors i treballadores que amb la seva presència física hauran de dur a terme la
operativa de les dues jornades previstes de votació, en un moment on a més, la pròpia
Generalitat ens demana a tots que reforcem l’aposta pel teletreball.
En el si de les converses mantingudes en el grup de treball creat conjuntament amb els
departaments d’Interior, Sanitat i Esports del Govern, des del FC Barcelona hem anat advertint
que el progressiu empitjorament de la prevalença i els vectors de transmissió de la malaltia, ens
obligava a plantejar un ajornament de la decisió del com i el quan podria votar-se, i de fet, i
malauradament, el Govern que vostè presideix, davant de l’empitjorament de la situació (les
dades publicades avui reflectien mes de 6.000 nous infectats, es a dir, la xifra mes alta des de
l’inici de la pandèmia), ha hagut d’acordar de forma immediata importants restriccions de
mobilitat com el confinament obligatori entre les 23 i les 6 hores.
El FC Barcelona té un cens electoral format per 110.000 socis i sòcies als que la nostra Junta
Directiva ha de garantir sense excepcions el ple exercici del seu dret a vot amb independència
del seu lloc de residència, i per aquest motiu, es va proposar en un primer moment un protocol
de votació que ens obligava a dur a terme una planificació d’una gran complexitat logística i
organitzativa en dissenyar-se un pla amb 21 seus (Barcelona ciutat -Camp Nou-, resta de
Catalunya -Lleida, Girona, Tarragona, Tortosa, Vilanova del Camí, Manresa, Mataró, Vic,
Vilafranca del Penedès, Sabadell, Terrassa, i Granollers-, Resta d’Espanya -València, Palma de
Mallorca, Sevilla, Santiago de Compostela, Saragossa, Bilbao, i Madrid-, i Andorra la Vella).
Malgrat l’esforç del Club en el disseny d’un procés descentralitzat de votació, el retard d’una
setmana en el visat de l’esmentat protocol i l’agreujament de la situació ens obliguen a redefinir
el pla i votar en una única seu (el nostre Estadi), atesa la impossibilitat material de aconseguir

les autoritzacions necessàries per les seus proposades, cosa que amb les darreres mesures
adoptades per les diverses administracions implicades, resulta, senzillament, impossible.
Si a les insalvables dificultats geogràfiques, hi afegim les particulars condicions de la configuració
del nostre electorat, amb una mitjana d’edat de 58 anys, amb més de 40.000 socis que són
majors de 60 anys, o que comptem amb prop de 10.000 d’ells que presenten algun tipus de
diversitat funcional, incapacitat o dificultat per exercir el seu dret a votar de forma autònoma i
independent, les dificultats per garantir el dret a vot de la totalitat del nostre cens es infinita,
però malgrat tot, per la nostra Junta Directiva, la nostra màxima preocupació es centra en evitar
tota actuació que col·loqui a aquests col·lectius davant d’un risc elevadíssim de contagi, atesa la
seva vulnerabilitat.
Em veig en la obligació d’expressar-me en aquests termes, atesa la carta rebuda divendres
passat, dia 23 d’octubre, signada pel Secretari General de l’Esport en nom de la Consellera de
Presidència de la Generalitat, en la que, en resposta a la petició d’un ajornament de quinze dies
per seguir treballant de la forma més segura en la preparació del vot de censura, vàrem rebre
una resposta, en la que se’ns manifestava que “en aquests moments no existeix a Catalunya cap
impediment de tipus legal ni sanitari que impedeixi la celebració del vot de censura en les dates
inicialment previstes pel FC Barcelona de forma segura”, manifestació que ens va sobtar tota
vegada que una estona desprès, el Consell Executiu de la seva Presidència va adoptar l’acord de
demanar al Govern de l’Estat que procedís de forma immediata a declarar l’estat d’alarma, per
permetre l’adopció de mesures de control mes estrictes per fer front a la pandèmia.
Entenem que aquest nou marc normatiu d’urgència encara fa més incompatible l’organització i
celebració d’un referèndum, atès que les mesures fetes publiques aquesta mateixa tarda ni tant
sols inclouen aquest cas entre les excepcions previstes, buscant evitar promoure just el contrari
del que implica la realització d’un referèndum (com la mobilització i desplaçant milers de
persones al llarg de tot el territori), i sense que pugui considerar-se la celebració del vot de
censura una activitat contemplada en allò previst en el Real Decreto 926/2020, que preveu que
la vigència de l’estat d’alarma no impedirà la realització de les actuacions electorals precises per
la celebració d’eleccions convocades a parlaments de Comunitats Autònomes.
En aquest nou context, la nostra responsabilitat i la gravetat de la situació ens exigeix tornar a
adreçar-nos al Govern, i en aquest cas al seu màxim responsable, per consultar-vos novament,
atès el nou marc legal establert amb la declaració de l’estat d’alarma, si a data d’avui es donen
les condicions adients i amb la seguretat normativa i sanitària suficient per convocar i dur a
terme l’acte del vot de censura els propers 1 i 2 de novembre, i en aquest cas, atesa la
impossibilitat de descentralitzar en 21 seus la votació, dur-la a terme en una única seu al nostre
estadi.
Per valorar aquest escenari tant greu, i mes tenint en compte el contingut del Real Decreto
926/2020, publicat aquesta mateixa tarda al BOE, he convocat per demà una reunió de la nostra
Junta Directiva, extraordinària i urgent, i atesa la importància de la seva resposta a la present,
em veig en la obligació de manifestar-li que considerarem interromput el còmput del termini
que els nostres estatuts indiquen per la convocatòria i posterior votació de la moció, a fi i efecte
de permetre disposar d’un element capital de judici per adoptar quan correspongui una decisió
al respecte, tan capital com la confirmació per part del President de la Generalitat de que en
aquests moments no existeix a Catalunya cap impediment de tipus legal ni sanitari que impedeixi
la celebració del vot de censura en les dates inicialment previstes pel FC Barcelona de forma
segura, tenint en compte a més, que la votació s’haurà de dur a terme al nostre estadi davant la
impossibilitat material de desplegar les 21 seus que es van plantejar en el seu moment.

En un moment de grans decisions i de grans responsabilitats per tots, perquè ens hi juguem la
vida i el benestar de molta gent, la nostra Entitat sempre ha estat al costat de les institucions
del país, de forma lleial i compromesa, i ho seguirem estant, protegint la ciutadania i sumant
esforços en aquesta terrible lluita contra la pandèmia.
Esperant la resposta a la nostra petició, resto a la vostra disposició pel que estimeu oportú, i
oferint-vos un cop més tota la nostra predisposició i col·laboració

Rebeu una cordial salutació.

Josep Maria Bartomeu
PRESIDENT

