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Fernández-Alà: &quot;Som optimistes i creiem que reunirem les signatures per ser
candidats&quot;
El precandidat santcugatenc a les eleccions del FC Barcelona
Lluís Fernández-Alà ha explicat, a Cugat Mèdia, que és
"optimista" de cara a passar el tall i ser candidat, tot i que
admet "la dificultat per aconseguir les més de 2.000 signatures
amb les noves restriccions amb confinament municipal.
Fernández-Alà ha presentat aquest dimarts al Trade Center
'Pla Barça 2021', cinc punts per aplicar de manera immediata
un cop fos president per estabilitzar el club a nivell esportiu,
econòmic i social.

Resten pocs dies per entregar les 2.257 signatures de cada precandidat i d'aquesta manera passa a ser candidat.
Fernández-Alà creu fermament que pot arribar a aquesta xifra, tot i les noves restriccions. El santcugatenc
reconeix que està parlant amb altres precandidats per demanar una pròrroga pel nou confinament municipal
que es viurà a partir d'aquest dijous.
Fernández-Alà ho té tot preparat i ha volgut presentar un ambiciós projecte per aplicar mesures immediates al
club si fos president de l'entitat blaugrana l'anomenat 'Pla Barça 2021' en cinc punts.
- Pla Barça- Covidfree perquè els aficionats tornin al Camp Nou al març i sota la direcció de l'Oriol Mitjà.
- Pla Barça- Capital per estalviar 200 milions d'euros a l'entitat.
- Pla Barça- Talent amb la formació i valors aplicable a tots els treballadors del club i jugadors.
- Pla Barça ADN- Masia. El planter ha de ser protagonista.
- Pla Barça- Més que Un Club amb els socis, sòcies i el moviment penyístic com a impulsors del canvi.
El santcugatenc creu que són una "precandidatura que vol governar el Barça des del sentiment i des del cor".
"Volem recuperar la veu dels socis, sòcies i penyes i que tan oblidats han estat aquests anys".
Lluís Fernández-Alà: Cal liderar el Barça des del cor i la veu dels socis i sòcies.
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