
La història del FC Barcelona va lligada a la de Catalunya i a la identificació majoritària 
dels seus socis i seguidors amb les reivindicacions polítiques, esportives i socials del 
catalanisme.

Els socis, les penyes i l’afició del Barça en general, així com molts dels seus jugadors, 
entrenadors i dirigents, han fet possible que el club hagi esdevingut l’entitat de re-
ferència del país en moments crítics de la història de Catalunya, tant des del punt de 
vista esportiu, com cultural, com d’integració social.

El “més que un club” demostra, per tant, que el compromís de l’entitat amb el país no 
és nou i que aquest document que tot just firmen avui els candidats a la presidència 
del F.C. Barcelona només vol renovar-lo públicament.

Els sotasignats, reunits el 16 de juliol del 2015 al Camp Nou, ens comprometem a:

1.  Donar suport a les iniciatives de la societat civil i de les administracions pú-
bliques en favor de la llengua i de la cultura catalana tant a Catalunya com a 
l’estranger, així com fer-ne difusió a través dels mitjans que el club té al seu 
abast (xarxes socials, web, inicis dels partits, etc.)

2.  Donar suport a les iniciatives de la societat civil i de les administracions públi-
ques en favor de l’esport català, de les seleccions catalanes i de llur reconeixe-
ment internacional.

3.  Sumar-nos a la denúncia dels greuges que pateix l’esport català i col·laborar en 
aquelles campanyes que sorgeixin per defensar-ne la viabilitat, l’augment de 
recursos i la seva internacionalització.

4.  Donar suport a les accions en favor del dret a decidir del poble de Catalunya i a 
posar el club al costat de la decisió que prengui el poble català en el seu lliure 
exercici d’autodeterminació.

5.  Adherir el club al full de ruta de les entitats del 27S un cop s’obri la captació 
d’adhesions. Ajudar a que el món de l’esport hi sigui àmpliament present i 
col·laborar activament en la campanya “Guanyarem” de l’esport català pel 27S.

6.  Fer del FC Barcelona un agent actiu en la promoció de Catalunya al món, de la 
seva llengua i cultura, del seu esport, del turisme i del procés de transformació 
política que el país està vivint.

COMPROMÍS DE PAÍS

COMPROMÍS DE PAÍS -1


