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Drodzy Socios z Katalonii i całego świata,
Nasz ukochany Klub znajduje się obecnie w kryzysie, nie powinniśmy mieć co do tego już żadnych wątpliwości. Co więcej, brak
reakcji może doprowadzić do tego, że z każdym kolejnym rokiem kryzys ten będzie się pogłębiał. Apelujemy więc do Was
o wspólne działanie w celu przywrócenia Futbol Club Barcelonie jej blasku, należnego szacunku i statusu w piłkarskim świecie.
Choć mieszkamy daleko, dobro klubu jest nam tak samo bliskie jak Wam. Ze wszystkim, co dzieje się wokół FC Barcelony
jesteśmy na bieżąco każdego dnia. Również dla nas Barça to „Więcej niż Klub”. Są wśród nas socios i wielu innych kibiców, którzy
regularnie pokonują ponad dwa tysiące kilometrów samochodami i samolotami by spełniać marzenia i oglądać na Camp Nou
swoją ukochaną drużynę. Czytamy i oglądamy te same media co Wy, choć nie wszystkie uważamy za obiektywne. Nasza
społeczność liczy tysiące osób. Spieramy się w wielu kwestiach związanych z FC Barceloną, ale w jednym jesteśmy
zgodni - trwające od kilku lat niekompetentne zarządzanie Klubem nie może być już dłużej kontynuowane ani tolerowane.
Dzisiaj, we wrześniu 2017 roku, popatrzmy przez pryzmat 7 lat od wyborów w 2010 roku. Przypomnijmy sobie jaką dumę
odczuwaliśmy widząc trzech wychowanków na podium Złotej Piłki. Przypomnijmy sobie te czasy, gdy cały świat piłki patrzył na
nas z podziwem. Następnie zobaczmy w jakim chaosie prawnym i instytucjonalnym znajduje się klub w ostatnich latach
i zastanówmy się głęboko w sercu - czy naprawdę wszystko jest w porządku? Klub odchodzi od swoich ideałów, za które był tak
podziwiany. Ze smutkiem obserwowaliśmy to, jak potraktowano takie ikony klubu jak Éric Abidal czy Johan Cruyﬀ. Do reﬂeksji
skłaniają ostatnie słowa Xaviego, który, podobnie jak my, obserwuje wydarzenia klubowe z pewnej odległości i wyraża swoje
zaniepokojenie kierunkiem, w którym podąża obecna FC Barcelona.
Wobec powyższych faktów wyrażamy głębokie zaniepokojenie kryzysem instytucjonalnym panującym w Klubie.
Dyrekcja sportowa i Prezydent stracili nasze zaufanie. W efekcie ich działań, po raz pierwszy w swojej 118-letniej historii, klub
FC Barcelona został postawiony przed wymiarem sprawiedliwości i uznany winnym oszustwa podatkowego. Wyrażamy obawę,
że przy podejmowaniu niektórych decyzji Prezydent i zarząd kierowali się swoimi prywatnymi interesami, a nie dobrem Klubu.
Również marzymy o nowym Camp Nou i przebudowie całego terenu wokół stadionu, ale obecny zarząd stracił w naszych oczach
mandat do przeprowadzenia tak olbrzymiej i kosztownej operacji, która mogłaby pogrążyć drużynę w wieloletnim kryzysie
sportowym.
Jednocześnie mocno wspieramy piłkarzy i trenerów, którzy, podobnie jak my, są poszkodowani w obecnej sytuacji. Wśród nich
nie brakuje ludzi naprawdę kochających ten Klub, takich jak Gerard Piqué, Andrés Iniesta, Sergi Roberto, czy największy Culé
z nas wszystkich, Leo Messi. Leo ma nasze nieograniczone zaufanie i poparcie. Odczytujemy jego brak podpisu pod nowym
kontraktem jako cichy sprzeciw wobec osób zarządzających Klubem. Wierzymy, że socios zrobią wszystko, by był w Barcelonie
szczęśliwy i grał dla nas jeszcze przez wiele lat.
Drodzy Socios, prosimy Was o mobilizację. Wspólnymi siłami możemy sprawić, że naszym Klubem znów będą rządzić ludzie,
którzy faktycznie go kochają. Zagłosujcie za wotum nieufności dla obecnego zarządu. Pomóżcie uratować Barçę przed
niekompetencją obecnych władz i sprawić, aby niebawem mogła wrócić na szczyt.

Visca el Barça i Visca Catalunya!
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