FUNDACIÓ BARÇA GENUINE

MÉS QUE
FUTBOL

Un projecte per avançar cap a la integració
de les persones amb altres capacitats

FUNDACIÓ FC BARCELONA
BARÇA GENUINE

C A RTA D E L P R E S I D E N T

UN EQUIP
EXEMPLAR
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l FC Barcelona, que sempre ha tingut un alt compromís social, no
podia quedar al marge de LaLiga
Genuine Santander. Ho vaig tenir molt clar quan vaig assumir la
presidència del Club. I aquí estem,
a punt de competir, per primera vegada, amb l’equip Fundació Barça Genuine en la
millor Lliga del món. Estic segur que ho farem
molt bé. Ser-hi ja és guanyar.
Som conscients del que representem i, per això,
ens hem volgut afegir a les institucions que fomenten la inclusió de les persones amb diversitat
funcional a través de l’esport. El projecte acaba
d’engegar i LaLiga Genuine és només el punt de
partida. Ens esperen moltes més aventures.
Els 24 nois i noies que formen part d’aquest
equip són un exemple molt bonic per a tothom.
Perquè no és un equip qualsevol: està format per
persones que han hagut d’esforçar-se molt més
que altres per arribar a fer coses, aparentment,
normals. Les seves famílies saben bé què és la
lluita per a la inclusió social, per normalitzar la
diversitat dels seus fills. No hi ha una millor mostra de superació personal. Nosaltres estem molt
orgullosos d’aquest equip. Club i Fundació hem
fet possible un projecte que assenyala, com cap

altre, que tots som iguals, que tots tenim els mateixos drets i podem fer allò que ens proposem.
Vull destacar, per altra banda, la feina dels sis
membres del cos tècnic. El Sergi, el Josep, la Beth,
l’Emilio, la Tina i el Francesc estan més que preparats per treballar amb un material tan sensible
com són els 20 nois i les 4 noies de l’equip Fundació Barça Genuine. Ho demostren, en cada entrenament, en cada partit. El seu també és un exemple magnífic de compromís amb les persones.

JOAN LAPORTA I ESTRUCH
PRESIDENT DEL
FC BARCELONA

FUNDACIÓ FC BARCELONA
LA LLIGA GENUINE SANTANDER

EL FC BARCELONA, QUE
SEMPRE HA TINGUT UNA
ALTA RESPONSABILITAT
SOCIAL, NO PODIA
QUEDAR AL MARGE DE
LA LLIGA GENUINE.
ESTIC SEGUR QUE HO
FAREM MOLT BÉ.
SER-HI JA ÉS GUANYAR.
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C A RTA D E L A D I R E C TO R A G E N E R A L D E L A F U N DAC I Ó

NORMALITZAR
LA DIVERSITAT

Q
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uan vaig tornar a dirigir la Fundació del FC Barcelona, el juliol del
2021, una de les primeres indicacions que vaig tenir del president
Joan Laporta va ser la de posar
en marxa l’equip Genuine. Aquest
nou projecte, que hem desenvolupat conjuntament amb el departament de Diversitat i Inclusió del Club i amb la Masia, ha estat
un dels primers reptes que hem consolidat en
aquesta nova etapa i del qual ens sentim molt
orgullosos, tant per l’impacte que ha tingut en
tots els joves que formen part de l’equip com
de les seves famílies. Però també per la sensibilització que volem aconseguir en la societat
i especialment en el món de l’esport, sobre la
importància i el valor que té normalitzar la diversitat. Som conscients que totes les accions que
fem, fins i tot les més petites, tenen una transcendència molt important i per tant tenim una
gran responsabilitat com a entitat.
Aquesta competició és molt diferent a una Lliga, tal com l’entenem fins ara, ja que té un alt
component d’inclusió social. L’equip Fundació
Barça Genuine, format per nois i noies amb altres capacitats, competirà per guanyar marcant
més gols que el rival, però també guanyarà el

que ho faci amb més esportivitat, amb més respecte pels rivals, amb humilitat, amb esforç i
amb ambició positiva.
Las persones amb discapacitats diverses han
de conviure en el seu dia a dia amb molt prejudicis socials que, fins i tot, poden posar en risc la
seva inclusió activa com a membres de la nostra
societat. Des de la Fundació del FC Barcelona treballem en la convicció del drets de les persones, i
reivindiquem el lloc que correspon a tots aquells
infants i joves amb capacitats diferents que formen part del col·lectiu d’homes i dones que són
el futur del nostre país.

MARTA SEGÚ
DIRECTORA GENERAL DE LA
FUNDACIÓ FC BARCELONA

FUNDACIÓ FC BARCELONA
LA LLIGA GENUINE SANTANDER

VOLEM ACONSEGUIR
LA SENSIBILITZACIÓ
EN LA SOCIETAT I
ESPECIALMENT EN
EL MÓN DE L’ESPORT,
SOBRE LA IMPORTÀNCIA
I EL VALOR QUE TÉ
NORMALITZAR LA
DIVERSITAT FUNCIONAL
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La plantilla del
Fundació Barça
Genuine està
formada per
20 nois i 4 noies,
procedents d’arreu
de Catalunya.

EL VALOR DE LES
PERSONES AMB
CAPACITATS
DIFERENTS
Neix un nou equip de futbol format per
24 homes i dones amb diversitat funcional

FUNDACIÓ FC BARCELONA
LA LLIGA GENUINE SANTANDER

Fruit de la nostra aposta per reivindicar
el lloc que correspon en la societat a tots
aquells i aquelles amb capacitats diferents,
el FC Barcelona i la Fundació FC Barcelona
impulsem l’equip Fundació Barça Genuine
A iniciativa de l’Àrea de Diversitat i Inclusió
del Club, des del mes de setembre passat
existeix un nou equip de futbol, el Fundació
Barça Genuine, format per 20 nois i 4 noies
amb diversitat funcional. Va ser presentat el
8 de novembre passat, amb tots els honors,
a la Ciutat Esportiva Joan Gamper, en un acte
presidit per Joan Laporta, president del FC
Barcelona i de la Fundació, i per la Dra. Marta
Segú, directora general de la Fundació FC Barcelona. Alexia Putellas i Gerard Piqué en són
els seus ambaixadors.
La creació d’aquest equip ha estat un dels
primers objectius en l’àmbit social de la Junta

Directiva de Joan Laporta i una de les primeres
accions dutes a terme en el nou departament
de Diversitat i Inclusió del Club.
LA LLIGA GENUINE
L’equip Fundació Barça Genuine participarà enguany, per primera vegada, en LaLiga
Genuine Santander, una competició en la qual
es valoren els gols però també, de manera
molt especial, l’esportivitat, el joc net, el treball
en equip, el respecte i la superació.
LaLiga Genuine Santander, que tindrà lloc
durant tres caps de setmana, els pròxims mesos d’abril, maig i juny, en diferents ciutats de
l’estat espanyol, té com a objectiu avançar cap
a la integració i la inclusió de persones amb
altres capacitats en el món de l’esport i està
formada, principalment, per equips representants de clubs membres de la Lliga de Futbol
Professional.
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PROJECTE
TRANSVERSAL
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El Club, la Fundació FC Barcelona i
la Masia treballen conjuntament en
l’equip Fundació Barça Genuine
Aquest és un projecte absolutament transversal. L’aposta de la directiva de Joan Laporta per aquesta iniciativa és molt clara. Amb
l’arribada de l’actual president, en el marc del
Pla Estratègic del Club, es va crear l’àrea de
Diversitat i Inclusió, un nou departament que
treballa per potenciar la integració i la diversitat cultural, funcional, generacional, de gènere i d’orientació sexual dins l’Entitat, així
com en els col·lectius que formen part de la
família blaugrana.
Per altra banda, el projecte Barça Genuine
encaixa de ple amb la nova estratègia de la

Fundació FC Barcelona que, així i tot, ja posava la mirada en el col·lectiu de les persones
amb discapacitat intel·lectual amb el programa Diversitat, un projecte que ofereix accés
a l’esport a infants i joves amb diversitat funcional, que es va engegar a Catalunya i s’ha
escampat als Estats Units, el Brasil i el Japó.
La Masia també hi juga un paper força important. L’equip Fundació Barça Genuine s’entrena cada dilluns a la Ciutat Esportiva del FC
Barcelona i juga els seus partits en el Camp
número 5. Com els de qualsevol altre equip
de l’Entitat, els jugadors i jugadores que prepara el cos tècnic encapçalat per Sergi Mascarell utilitzen les instal·lacions de la Ciutat
Esportiva i reben el servei del personal auxiliar de la Masia.
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ENTITATS
COL·LABORADORES
L’equip Fundació Barça Genuine compta amb la col·laboració d’un grup d’entitats
que treballen amb el col·lectiu de persones amb diversitat funcional: Fundació
Cruyff, Aura Fundació, Fundació Apinas, AMPANS, Fundació Sant Tomàs,
Fundació Cassià Just - Cuina Justa i la Penya Special Barça
FUNDACIÓ CRUYFF. Dona suport i desenvolupa
projectes esportius per a nens i nenes amb necessitat, a tot el món.
AURA FUNDACIÓ. Ajuda a millorar la qualitat de
vida de les persones amb discapacitat intel·lectual mitjançant la inclusió social i laboral.
FUNDACIÓ APINAS. Milloren la qualitat de vida
de les persones amb discapacitat intel·lectual i
amb trastorns de desenvolupament a la comarca
de l’Anoia.
AMPANS. Acompanyen i donen suport a les persones amb discapacitat intel·lectual, o en situació
de vulnerabilitat, perquè desenvolupin els seus
projectes de vida.

FUNDACIÓ SANT TOMÀS. Milloren la qualitat de
vida de les persones amb discapacitat intel·lectual o amb dificultats en el desenvolupament a
la comarca d’Osona.
FUNDACIÓ CASSIÀ JUST – CUINA JUSTA. Capaciten persones amb malalties mentals i persones
excloses socialment, per oferir-los oportunitats
laborals en l’àmbit de la gastronomia.
PENYA SPECIAL BARÇA. Es troba dins d’una
entitat, Taller Escola Barcelona, que es dedica
a la integració sociolaboral de persones amb
discapacitat intel·lectual mitjançant la inclusió
social i laboral.
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ALEXIA PUTELLAS
I GERARD PIQUÉ,
ELS AMBAIXADORS
La Pilota d’Or, Alexia Putellas, i un dels capitans del
primer equip, Gerard Piqué, són els ambaixadors
de l’equip Fundació Barça Genuine. Tots dos van
participar en la seva presentació i es van mostrar molt
contents de prendre part en aquest projecte. No hi pot
haver millors padrins que ells

FUNDACIÓ FC BARCELONA
LA LLIGA
BARÇA
GENUINE
GENUINE SANTANDER
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ALEXIA
PUTELLAS

GERARD
PIQUÉ

Quan em van proposar ser ambaixadora no vaig dubtar ni un
moment a dir que sí perquè crec que és
un projecte molt bo per tot el que representa: igualtat i drets de les persones.
Sovint no som conscients que la nostra
societat està formada per persones que
som totes diferents, cadascú és un ésser
individual i diferent dels altres. I hem de
poder conviure amb total normalitat amb
la diferència.”

Em fa molta il·lusió ser ambaixador de
l’equip Fundació Barça Genuine. Hi ha idees i propostes en el món de l’esport que són molt
necessàries, gairebé obligades. Crec que competicions com la Lliga Genuine ho són. Per tant, considero molt encertat que el nostre club participi amb
aquest equip que hem format. Com a societat hem
d’avançar cap a un món més tolerant, inclusiu i just.
On totes les persones siguem respectades i tinguem
els nostres drets i deures, per descomptat. Iniciatives com aquestes ajuden molt.”

FUNDACIÓ FC BARCELONA
BARÇA GENUINE

LA PLANTILLA

FUNDACIÓ
BARÇA GENUINE
Així són els 24 nois i noies que formen la
plantilla de l’equip Fundació Barça Genuine.
Els membres del cos tècnic assenyalen les
seves principals capacitats
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ABÈLIX
El relacions públiques del grup, un
gran comunicador.
Sempre disposat a
millorar.

CUTILLAS
Sempre amb la canya
a punt. Afectuós i
futboler.

GINESTAR
Excel·lent en l’inici
del joc. La perseverança marca el
seu camí.

AA ÁLVAREZ
Sensible, emotiu i
compromès.
Té un cor que no li
cap al pit.

SERGI
Compromès i entregat al grup. Els
seus valors: treball
en equip, cohesió i
responsabilitat.

Constància i ganes de
superació. Vol fer-ho
tot el millor possible

PABLO

VLADI

Empàtic i disciplinat.
Atent i disposat sempre a millorar-ho tot.

Habilitat i intel·ligència, sempre sap què
fer en cada situació.

ÁNGEL

FUNDACIÓ FC BARCELONA
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MONTSE
Generosa amb el
grup i en el joc. Esforçada i incansable
en la superació.

MIQUEL

POL

Picardia i ordre.
El seny i la rauxa
del gol.

Compromís, entrega
i capacitat golejadora.

DANI
Imprevisible i,
alhora, responsable
damunt del terreny
de joc. Caràcter i cor.

ALE
MANEL S.

ÀLEX

Qualitat i estil, tiqui-taca en estat pur.

Esforç, constància
i lluita inesgotable
per la banda.

La seva maduresa
flueix en tots els
aspectes.

Una observadora
amb les idees clares,
capaç de sorprendre
amb accions imprevisibles.

POVE

SALVA

MARC

KAMAL

Sempre persistent.
Un bon “cranc”, però
dels que caminen
cap endavant!

Personalitat i predisposició a ajudar
sempre l’equip dins
del camp.

Actitud, entusiasme
i motivació. És apassionat i un dels més
riallers de l’equip.

Caràcter i bon toc
de pilota. Incansable, ho dona tot al
terreny de joc.

GUILLE

CODER

ELI

Potència i qualitat a
parts iguals. Desborda bondat.

Sempre disposat a
superar-se davant
l’adversitat.

Millora en cada toc
de pilota. Desprèn
talent.

JENNY

AMINE
És energia i nervi en
estat pur.
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EL COS TÈCNIC

GENEROSOS I
SOBRADAMENT
PREPARATS
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Venen de tot arreu: del Montseny, del Priorat, del Barcelonès, d’Osona, de
l’Anoia… I tenen en comú una llarga experiència en el futbol i en el tracte
amb persones amb diversitat funcional. A més, tots acrediten una molt bona
formació acadèmica, com a entrenadors i com a psicòlegs. Així són el Sergi,
el Josep, l’Emilio, la Beth, el Francesc i la Tina, els sis membres del cos tècnic
del Fundació Barça Genuine, que treballen des del voluntariat

FUNDACIÓ FC BARCELONA
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SERGI
MASCARELL

JOSEP
FERRÉ

L’entrenador principal dels Genuine és Sergi
Mascarell (Barcelona, 04/06/1972), un apassionat de l’esport i de la formació personal.
El futbol ha estat sempre present en la seva
vida. Es va formar als planters del Júpiter, la
PB Sant Just, la Muntanyesa i la Damm. Després del seu últim any de juvenil, va jugar en
un bon grapat d’equips: Banyoles, Sabadell,
Rubí, Caravaca, Mataró, Badaloní i Europa.
Va parar de jugar amb 31 anys, però no va
abandonar la feina formativa que havia iniciat
quan era adolescent. Com a entrenador, ha
treballat al Banyoles, la Muntanyesa, el Mataró, el Badaloní, el Josep Maria Gené, l’Europa,
el Premià, el Mataró juvenil i el Calella. També
té experiència amb esportistes amb diversitat funcional després de dues temporades a
la Fundació ESMEN. Assegura que li agrada
“explorar” i fer feina amb gent de la qual pot
aprendre, com ara els jugadors i jugadores del
Fundació Barça Genuine. “Es tracta de potenciar les seves virtuts, que no són poques, i de
millorar tot el que no tinguin tan desenvolupat”, explica.
Sergi Mascarell viu a Vallgorguina, enmig de
la natura, es dedica professionalment a les
teràpies naturals i és professor de ioga.

Josep Ferré (Barcelona, 26/11/1983) és el segon
entrenador dels Genuine. Va néixer a Barcelona, però casa seva és el poble de Capçanes
(Priorat), d’on és regidor d’esports. Entrena des
de ben jove i ha voltat per les banquetes de
mig món. Ha treballat a Egipte, com a responsable de l’escola del Barça; a Hong Kong,
dirigint el futbol base del Kitchee SC; a Tailànda, portant el planter del Buriram i seient a les
banquetes del Ratchaburi i el Bangkok Glass;
al Japó, en un projecte de captació de joves
talents per a Nike; a Puerto Rico, entrenant
el Bayamon, l’equip associat a l’acadèmia de
David Villa; i a l’Índia, ajudant el tècnic Alejandro Menéndez a l’East Bengal. És llicenciat en
Ciències de l’Activitat Física i té el títol d’entrenador professional (tercer nivell). A l’equip Fundació Barça Genuine viu una bonica experiència: “Cada sessió és una explosió d’il·lusió i
felicitat. És bonic veure com arriben a la Ciutat
Esportiva, com hi van en cada entrenament, en
cada partit…”. Ferré, a qui es coneix com a Coco
per la seva semblança amb l’exfutbolista italià
que va jugar al Barça, és, com Sergi Mascarell,
seguidor de l’ideari de l’alemany Horst Wein,
un formador de formadors, a qui va descobrir
en una xerrada a Falset.

15

FUNDACIÓ FC BARCELONA
BARÇA GENUINE

16

EMILIO
GÓMEZ

FRANCESC
MARTÍNEZ

L’Emilio Gómez (Barcelona, 09/08/1986),
tècnic ajudant dels Genuine, té un currículum
envejable. Tot i la seva joventut, acumula
un bon grapat d’anys d’experiència, a les
banquetes i també en la gestió esportiva. Va
començar a entrenar quan tenia 16 anys, en
diferents equips del Maresme i també a l’Escola del Barça. Després, el futbol el va portar
per mig món: ha treballat a l’Aràbia Saudita,
el Líban, la Xina, Mèxic, els Estats Units, Xile i
Suïssa. Més encara: té el segon nivell del títol
d’entrenador, el cicle superior en Ciències
de l’Activitat Física i és Màster en docència i
gestió esportiva. Per si no n’hi hagués prou,
és també l’amo de Footballaim, un projecte de
gestió per a clubs i entrenadors de futbol, del
qual també forma part David Villa. L’any 2018
va decidir deixar de voltar pel planeta i va
tornar a casa. Ara mateix, a més de dedicar-se
a la seva empresa, coordina el centre formatiu
Lleó XIII. L’experiència amb els Genuine, però,
l’omple especialment: “És viure l’alegria del
futbol en primera persona. Després de molt
de temps treballant en l’alt rendiment, ara
visc l’essència del futbol. Al cap i a la fi, això
és un joc i, per això, es tracta de divertir-se i
de gaudir”.

Molts anys com a psicòleg esportiu i, sobretot, a
les banquetes del futbol formatiu, avalen el Francesc Martínez (Igualada, 25/04/1970). A més, el
Franchu, com tothom el coneix, treballa des de fa
cinc anys amb joves amb diversitat funcional, en
el CF Igualada Inclusiu. Al club de la seva ciutat hi
col·labora des que tenia 32 anys, quan va tancar
la seva etapa de futbolista, que combinava amb
les banquetes de diferents equips de la comarca
de l’Anoia. Durant una dècada va entrenar en
totes les categories del futbol formatiu de l’equip
de les Comes i en va acabar sent el coordinador.
Després va coordinar els equips de base del Sant
Maure, fins que, fa sis anys, va tornar a Igualada
per crear l’àrea de psicologia esportiva. Per fer-ho
es va preparar adequadament i, amb 45 anys,
va cursar el postgrau en psicologia de l’esport a
la Universitat Abat Oliba. A més, és graduat en
psicologia per la UOC i té els títols d’entrenador
(nivell 1) i coordinador. L’equip Fundació Barça Genuine suposa la primera experiència del
Franchu fora de la seva comarca. El seu perfil
d’entrenador-psicòleg és ideal per a aquest projecte. Culer de tota la vida, gaudeix l’experiència
al màxim. “Amb 50 anys he aconseguit allò que
somiava de petit. Cada cop que entro a la Ciutat
Esportiva vestit de blaugrana és una passada”.

FUNDACIÓ FC BARCELONA
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BETH
PUIGDESENS

TINA
GONZÁLEZ

La Beth Puigdesens (Vic, 06/12/1972) és
activa, dinàmica i enèrgica, no pot parar
quieta, necessita tenir sempre alguna cosa
a fer. L’atenció a les persones amb diversitat
funcional omple ara la seva vida professional, però ha fet unes quantes coses més a
la vida. És, per exemple, fundadora del Club
Patí Riuprimer, també fa teràpia amb animals
i ha treballat en una residència de gent gran.
En tot cas, ara mateix és una professional de
la psicologia clínica i de la salut. Va estudiar
la carrera compaginant els estudis amb la
feina, fent de mare de dos fills i gestionant el
club. Va fer les pràctiques a la Fundació Sant
Tomàs i allà s’hi va quedar. Actualment dirigeix la residència Riudeperes, un dels serveis
d’aquesta fundació.
Des de sempre la Beth s’ha sentit atreta per
les persones amb diversitat funcional. “De
petita vaig quedar captivada per la gent
amb síndrome de Down i sempre he tingut
la necessitat d’ajudar-los”, revela. En l’equip
Fundació Barça Genuine ho pot fer, a més, a
través de l’esport, que és la seva altra gran
passió. “Quan em van explicar el projecte
se’m va posar la pell de gallina”, declara la
Beth.

Pocs tenen tanta experiència amb el col·lectiu
de gent amb diversitat funcional com la Tina
González (Vic, 14/03/1973). El primer contacte li va arribar quan tenia 15 anys i va fer un
voluntariat de lleure i esport. De fet, va haver
de deixar-ho per força, quan va començar a
estudiar la carrera de psicologia. Les seves
primeres feines com a psicòloga van ser en
diferents empreses de la comarca d’Osona, en
l’àmbit dels recursos humans. L’experiència
viscuda durant la seva adolescència, però, li
va fer reorientar la seva vida professional. “Em
vaig decidir a enviar un currículum a la Fundació Sant Tomàs i això em va donar l’oportunitat de treballar com a monitora d’un centre
ocupacional per a gent amb diversitat funcional”, explica. Després de tres anys, la Tina es va
convertir en la psicòloga del centre, un càrrec
que va ocupar durant vuit anys. Ara mateix
és directora de l’Àrea Laboral de les persones
discapacitades de la Fundació Sant Tomàs.
A més, gaudeix de valent en el cos tècnic de
l’equip Fundació Barça Genuine. “Ser aquí m’ha
aportat coneixement i he pogut comprovar el
valor dels esports d’equip. Vaig competir en
un esport individual, com és la natació, i no ho
vaig viure”, assegura.

17

FUNDACIÓ FC BARCELONA
BARÇA GENUINE

QUÈ ÉS?
La Lliga Genuine Santander és una iniciativa
integradora de responsabilitat social,
impulsada per LaLiga, que consisteix en una
competició disputada per equips formats per
dones i homes amb discapacitat intel·lectual.

COM I QUAN VA NÉIXER?

18

L’any 2016, l’Àlvaro i el Rubén, dos aficionats
del Nàstic de Tarragona amb síndrome
de Down, van proposar a LaLiga, amb el
suport del club tarragoní, la creació d’una
competició de futbol en la qual poguessin
participar les persones com ells. La idea
va tenir molt bona acollida i la Fundación
LaLiga hi va treballar, fins que l’any 2017 es va
presentar la primera edició del torneig.

QUINS SÓN ELS OBJECTIUS?
La normalització
de la pràctica del futbol en les persones amb
discapacitat intel·lectual,
el compromís del futbol
professional amb un
projecte integrador, i
socialment responsable,
i la creació d’un equip
Genuine en cada club de LaLiga. La Fundació
FC Barcelona afegeix la creació de models
referents per a altres persones amb
discapacitats intel·lectuals.

QUI LA POT JUGAR?
Els equips poden ser de
categoria única o mixta
(homes i dones) i han d’estar
formats per jugadores i
jugadors més grans de 16
anys i amb una discapacitat intel·lectual
mínima del 33 per cent, sense limitació de
jugadores o jugadors estrangers.

QUIN ÉS EL MODEL DE
COMPETICIÓ?
Es disputa en la modalitat de
Futbol 8, en partits de 4 parts
de 10 minuts. El resultat final
es determina pel nombre de
parts guanyades per cada equip. Cada part
guanyada suma un punt.
Si hi ha empat, no puntua cap equip. El resultat
final s’obté de la suma dels quatre parcials.
Cada partit guanyat suposa tres punts, l’empat
dos punts i la derrota, un.
COM ES JUGA LA LLIGA GENUINE?
Aquesta serà la quarta temporada de la Lliga
Genuine i es disputarà en tres fases (tres partits en
cada fase), distribuïdes en tres caps de setmana.

PRIMERA FASE
1, 2, 3
D’ABRIL

Ciudad Deportiva Barranco
Seco de la UD Las Palmas
SEGONA FASE

13, 14, 15
DE MAIG

La Rosaleda
de Màlaga

TERCERA FASE (DEFINITIVA)
3, 4, 5
DE JUNY

Ciudad Deportiva
de Lezama de Bilbao

6
7

4

29

22

8

1

31
38

40

15

16

25

33

20

34

3

24

21

12

18

39

9

14

28
19
32
5
36

10

17

26

2

11

27

41
35

30

37

13
42

QUIN ÉS EL GRUP DEL BARÇA?
L’equip Fundació Barça Genuine jugarà en
el grup anomenat ‘Compañerismo’ i aquests
són els seus 17 possibles rivals: Fundación
Club Atlético de Madrid, Sevilla FC, RC Deportivo de La Coruña, Real Betis Balompié, Real
Sociedad Fundazioa, Levante UD, EDI Cádiz, CF
Fundació Futbol Base Reus, Gimnàstic de Tarragona, RCD Mallorca, Valencia CF, CD Tenerife,
Villarreal CF, Elche CF, Fundación Rayo Vallecano, Granada CF, Fundación Albacete SD, Eibar
Fundazioa, UD Las Palmas, SD Huesca, UD
Almería, Fundación Málaga CF i FC Cartagena.

QUINS EQUIPS HI PARTICIPEN?
Aquests són els 42 equips que participen en la Lliga Genunine 2021/22
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1. Athletic Club Fundazioa

15. CA Osasuna

29. SD Eibar Fundazioa

2. RCD Espanyol

16. Deportivo Alavés

30. UD Las Palmas

3. Fundación C. Atlético de Madrid

17. CD Tenerife EDI

31. CD Lugo

4. Real Sporting de Gijón

18. Villarreal CF

32. Córdoba CF

5. Sevilla FC

19. Elche CF

33. SD Huesca

6. RC Deportivo de la Coruña

20. Fundación Celta Integra

34. Getafe CF

7. Real Betis Balompié

21. Fundación Rayo Vallecano

35. UD Almería

8. Real Sociedad Fundazioa

22. Real Oviedo

36. Fundación Málaga CF

9. Levante UD EDI

23. Real ValladoliDI

37. Fundació Barça

10. Cádiz CF

24. CD Leganés

38. SD Ponferradina

11. Fundació Futbol Base Reus

25. Girona FC

39. CF Fuenlabrada

12. Club Gimnàstic de Tarragona

26. Granada CF

40. Burgos FC

13. RCD Mallorca

27. Real Zaragoza

41. FC Cartagena

14. Valencia CF

28. Fundación Albacete

42. UD Ibiza

FUNDACIÓ FC BARCELONA
BARÇA GENUINE

MOMENTS BARÇA GENUINE
Mira com van
pintar l’autocar
del primer equip
els jugadors del
Fundació Barça
Genuine

L’AUTOBÚS DEL PRIMER EQUIP. Un grup de jugadores i jugadors de l’equip Fundació
Barça Genuine va participar en el grafisme de l’autobús del primer equip. Guiats per
l’artista Fert, autor del disseny, i al costat de Lenglet, Dani Alves, Pedri, Ter Stegen i Ansu
Fati, van gaudir de valent.
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Mira aquí el haka
del Fundació Barça
Genuine.

HAKA. És una dansa coral, molt senzilla, que es balla sobre una música carregada d’energia i aplega jugadors, jugadores, tècnics, àrbitres i aficionats abans i després de cada
partit Genuine. Per descomptat, l’equip Fundació Barça Genuine també el balla. L’esclat
d’alegria està assegurat.

FUNDACIÓ FC BARCELONA
BARÇA GENUINE

PREPARATS. Des de setembre del 2021, el Fundació Barça Genuine s’entrena un cop a la
setmana i juga amistosos contra penyes blaugrana i equips d’arreu de Catalunya. L’objectiu és
estar a punt a principis d’abril, quan tindrà lloc la primera fase de LaLiga Genuine Santander, a
Las Palmas de Gran Canaria.

21

Mira aquí la
coreografia del
ball de Nadal.

UN BALL PER NADAL. Per iniciativa de LaLiga Genuine, les jugadores i jugadors de l’equip
Fundació Barça Genuine van felicitar les festes de Nadal i l’arribada del 2022 amb una divertida coreografia col·lectiva de la cançó ‘Dance with Me Tonight’, del cantant anglès Olly
Murs, molt popular a TikTok.
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SEGUEIX
L’EQUIP FUNDACIÓ
BARÇA GENUINE
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Paper 100% reciclat d’elevada opacitat.
Tecnologia ColorLok. Lliure de clor.

Segueix l’equip
Fundació Barça Genuine

