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Aprenent dels
més valents
Gràcies al programa d’Atenció a la Infància de la Fundació FCB
cada any més d’un miler d’infants malalts poden conèixer
els integrants del primer equip

Vaig somiar

que tot era
possible.

El 2006, la Fundació FCB i UNICEF vam tenir un somni. Una tasca conjunta
i 15 milions d’euros destinats des de la Fundació FCB han aconseguit beneficiar 1.000.000 de nens i nenes a tot el món. Deu anys després, celebrem que
aquell somni és avui una realitat.

El triomf dels somnis.
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“L’esport és un pont entre individus i entre
comunitats i proporciona un terreny fèrtil per sembrar
les llavors del desenvolupament
-Wilfred Lemke
Assessor especial del secretari general de les Nacions Unides sobre esport, desenvolupament i pau (2007-2016)

N

o hi ha res més
revelador que el
patiment d’un nen per
sentir que les injustícies
del món no tenen
sentit. Quan el càncer
es personifica en un
menor, sorgeix una
empatia unànime, i això
demostra que, afortunadament, aquesta
qualitat humana continua sent més forta
que la indiferència. Des de la Fundació
FCB volem estar a prop de les famílies i
dels professionals que lluiten per prevenir,
tractar i investigar els processos oncològics
en els menors. Sensibilitzar sobre el càncer
infantil, la primera causa de mort en nens
i nenes d’entre 5 i 14 anys, centra els
continguts del número 3 de la nostra revista.
Actualment a Espanya es diagnostiquen 1.200 casos de tumors malignes a
l’any, entre 170 i 200 a Catalunya. Els més
freqüents són la leucèmia, els tumors del
sistema central i el limfoma. La investigació
continua sent una assignatura pendent.
Sabem que l’empatia va perdent força quan
les cares esdevenen estadística. Per això
volem reconèixer la feina del neurooncòleg

de Sant Joan de Déu Andrés Morales, que
lidera, al costat d’un equip de l’Hospital
Clínic de Barcelona, una vacuna pionera
per al tumor difús del tronc cerebral, que
actualment no té cura, i que podria salvar la
vida de milers de nens.
També hi ha medecines no prescrites
que contribueixen a millorar la manera
com el pacient i la seva família s’enfronten
al diagnòstic. La Fundació Leo Messi i els
jugadors del Barça estan absolutament sensibilitzats. Des de la Fundació FCB entenem
que la solidaritat és l’única inversió que mai
falla. Els futbolistes visiten amb freqüència
els nens que reben tractament als hospitals
oncològics, i així contribueixen i aporten una
dosi d’il·lusió en pacients que necessiten estímuls i esperances, vitamines imprescindibles
per tirar endavant.
Amb aquest número, la Fundació FCB
vol visibilitzar el càncer infantil i reivindicar
la investigació. Les societats madures són
aquelles que busquen el benestar dels més
vulnerables. No podem mirar cap a un altre
costat mentre milers de nens es queden sense
futur. La humanitat ha de seguir vencent la
indiferència. Els rostres i el patiment no han
de desdibuixar-se en les estadístiques. n
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Un regal que
no s’oblida mai
Més d’un miler d’infants malalts greus de Catalunya
i d’arreu del món poden conèixer els seus ídols
cada temporada gràcies al programa d’Atenció a la
Infància de la Fundació FCB

P

er a la Fundació FCB la
infància és una prioritat. Tots els seus projectes comparteixen
una mateixa visió:
millorar les vides dels
infants més vulnerables. Un repte que ens trasllada a múltiples
realitats. I una de les més delicades és la
dels nens i nenes que pateixen una malaltia greu. En aquest àmbit la Fundació treballa per fomentar el benestar emocional
d’aquests infants i dels seus familiars gràcies a diverses accions lúdiques que es duen
a terme en coordinació amb els equips mè-

dics dels diferents centres sanitaris.
La Fundació FCB articula aquestes accions en el marc del seu programa d’Atenció a la Infància, dirigit a menors de 18
anys, que té com a objectiu l’enfortiment
de les seves emocions positives per tal de
garantir-los una millor qualitat de vida en
aquests moments de feblesa física i emocional. I la millor manera de fer-ho és
apropar-los al Barça, fent-los protagonistes
d’aquest univers de somnis.
El programa d’Atenció a la Infància de
la Fundació FCB, d’una banda, ofereix
donacions, principalment, objectes de
marxandatge del Club, material espor-
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És el dia de l’any amb més xivarri
als hospitals. Pares, mares,
infermeres, metges i, sobretot,
infants aconsegueixen oblidar per unes
hores que estan en un centre sanitari.
Sentir que algú truca a la porta de la
teva habitació, que s’obri lentament i
aparegui Messi somrient amb les mans
plenes de regals és gairebé un miratge
que almenys un cop a l’any es fa realitat.
Aquest mes de gener els jugadors del
primer equip van repartir regals a l’Hospital Sant Joan de Déu, l’Hospital de la
Vall d’Hebron, l’Hospital de Sant Pau,
l’Hospital de Nens de Barcelona, l’Hospital de Barcelona, el Cottolengo del Padre
Alegre i la Casa Ronald McDonald.
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Quan Messi truca a la porta
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El primer equip, els
directius del FCB i els
patrons de la Fundació
van visitar al mes
de gener diversos
hospitals de Barcelona.
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tiu, roba esportiva i entrades per a partits
i per al Camp Nou Experience a entitats
socials sense ànim de lucre que treballen
amb infants i joves malalts o en risc d’exclusió social.
D’altra banda aquest programa també
està dedicat a complir les il·lusions vinculades al Barça dels infants malalts greus.
En aquesta àrea se’n beneficien anualment
més de 1.000 nens i nenes. Les peticions
més comunes, com és obvi, són les de
conèixer algun jugador del primer equip
i assistir a un dels seus entrenaments.
Es tracta de visites que compten amb la
col·laboració d’entitats de reconegut prestigi en aquest àmbit, entre les quals destaquen la Fundación Ilusiones®/Make a
Wish® Spain i la Fundación Pequeño Deseo. Les trobades es fan en la més estricta
intimitat, a les dependències del Camp
d’entrenament Tito Vilanova de la Ciutat
Esportiva, almenys un cop al mes. I el cert
és que donen lloc a escenes emocionants,
màgiques, que es fan realitat gràcies a la
generositat i a la sensibilitat dels jugadors
del primer equip i de tot el seu staff tècnic.
Aquesta línia de treball es completa amb
dues accions anuals de gran visibilitat:
l’entrenament de portes obertes i la visita
dels jugadors als principals hospitals de
Barcelona. Ambdues sempre tenen lloc
pels volts del dia de Reis i enguany es van
celebrar el 3 de gener, com és habitual,
amb una gran acollida. A banda dels jugadors del primer equip també participen
en aquest programa de la Fundació els jugadors de les seccions professionals i del
Barça B.
Els professionals de la medicina que
atenen els infants que es troben en processos oncològics o que pateixen altres
malalties greus asseguren que fer-los
complir un desig pot arribar a ser per a
ells la millor medecina possible. De fet,
diversos estudis confirmen la impossibilitat d’afrontar el càncer pediàtric des d’un
vessant exclusivament mèdic. Les llargues estades als hospitals i la cronicitat
de moltes patologies requereixen invertir esforços per millorar el seu benestar
i proporcionar un entorn favorable per a
la recuperació.
Segons l’estudi Complir petits desitjos:
Efectes sobre el benestar de nens amb
malalties greus, presentat el 2012 per
la Fundación Pequeño Deseo, l’acompliment d’un desig en un infant malalt genera emocions positives que perduren fins
a nou mesos i tenen un efecte importantíssim en el seu benestar i en la manera
d’afrontar la malaltia. Aquesta investigació revela que per al 94% dels infants el

Les trobades del primer equip amb els infants malalts greus es duen a terme a les dependències
del Camp d’Entrenament Tito Vilanova de la Ciutat Esportiva.

L’entrenament de portes obertes d’aquest 2017 es va celebrar el dia 3 de gener al Miniestadi
davant d’una gran expectació. Aquesta activitat és una de les accions amb més visibilitat del
programa d’Atenció a la Infància que impulsa la Fundació FC Barcelona.

Àrea lúdica Barça a la Vall d’Hebron
El programa d’Atenció a la
Infància de la Fundació FCB
també impulsa la creació de
zones lúdiques als centres hospitalaris catalans. La primera es va inaugurar l’any 2015 i es troba a l’Àrea Maternoinfantil de l’Hospital de la Vall
d’Hebron. El projecte és fruit de la
col·laboració entre la Fundació FCB,
la Fundació Leo Messi i aquest centre
sanitari de referència. L’espai, de
42m2, té ambientació Barça i compta
amb videoconsoles, un televisor i un
gran mural amb la graderia del Camp

GERMÁN PARGA - FCB

desig els ajuda a oblidar-se per un moment de la seva malaltia, i encara és més
important el fet que el 97% usa aquest record per animar-se en els mals moments.
L’estudi analitza també l’estat anímic de
l’entorn més directe dels nens: les seves
famílies. I en aquest sentit destaca que
els efectes positius d’aquestes il·lusions
transcendeixen els mateixos protagonistes. Segons aquest informe el 61% dels
pares enquestats perceben una millora
de l’estat de salut dels seus fills. I el 85%
assegura que aquestes il·lusions els han
augmentat el seu esperit de lluita envers
la malaltia. Són dades que demostren
que aquestes accions impulsades per la
Fundació són quelcom més que un regal.
Són un regal que ve de la mà del Barça i
que no s’oblida mai. ■

Nou. Els infants ingressats poden accedir a
aquesta sala sempre que ho desitgen i de
manera totalment gratuïta.
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La polsera
que toca
l’ànima
Aleix Vidal va rebre un regal molt
especial de l’Edurne quan va visitar la
Casa Ronald McDonald. “Una polsera
que portaré sempre amb mi”, va
penjar al seu compte d’Instagram
KETTY CALATAYUD

L

es hores passen molt lentes a
la Casa Ronald McDonald, on
viuen l’Edurne i els seus pares,
l’Òscar i la Sandra, juntament
amb catorze famílies més que
pateixen la malaltia greu d’un fill i necessiten viure a prop d’un hospital. Les polseres es van convertir en una distracció, una
manera de passar el temps i, sobretot, “de
mantenir el cap ocupat”, explica la Sandra,
que va aprendre a fer-les amb les lliçons
d’altres mares que viuen a la casa. Era el
millor regal que podia fer als jugadors del
Barça que havien vingut a veure’ls per Nadal, va pensar l’Edurne, que va anar disparada a l’habitació a buscar el seu tresor
mentre Aleix Vidal i Lucas Digne jugaven
al futbolí amb el seu germà Aday i altres
companys de la residència.
La carona de l’Edurne, que al juny va fer
4 anyets, es va il·luminar quan Aleix li va
fer un petó per agrair-li aquest regal tan
especial. L’endemà, el jugador va penjar
una fotografia mostrant la polsera i el text
següent: “Mai és un fracàs, sempre és una
elecció, una polsera que portaré sempre
amb mi i que em va regalar una nena amb
càncer ahir en la visita a la casa Ronald
McDonald. Detalls de personetes que et
toquen l’ànima... GRÀCIES”.
L’emoció d’un moment inoblidable

“Va sortir d’ella mateixa regalar-los les polseres. L’Edurne estava molt emocionada.
Per als nens és un dia molt especial, els fa
molta il·lusió que vinguin els jugadors del
Barça. Es posen eufòrics! Però es fa molt
curtet”, explica la Sandra. L’Edurne es va
posar la samarreta blaugrana per a l’ocasió
i el seu pare va fer la fotografia que acompanya aquest text.
La visita dels jugadors als nens malats
que estan ingressats als hospitals o viuen

8
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Aleix Vidal mostra la polsera que li acababa de regalar l’Edurne quan el jugador va visitar la Casa
Ronald McDonald el Nadal passat. A sota,el missatge que Aleix Vidal va penjar a Instagram.

en centres com la Casa Ronald McDonald
s’enmarquen dins el programa d’Atenció
a la Infància de la Fundació FCB i regalen
petits moments de felicitat que es colen
entre els dies difícils, els tractaments i l’angoixa de la malaltia. “Tot es fa molt dur.
El 14 d’abril van diagnosticar la malaltia a
l’Edurne i vivim a la casa Ronald McDonald des del mes de maig. Els metges volen que visqui a prop de l’hospital. Tenim
un altre fill, l’Aday, que té 6 anys, i és qui
pitjor ho ha passat, sobretot els primers
mesos. Ha passat les vacances amb nosaltres aquí, però ell continua la seva rutina
amb els avis”.
L’Edurne és una nena simpàtica, riallera
i moguda, l’alegria de la casa Ronald
McDonald. “Una campiona”, diu la seva
mare, orgullosa de com porta la malaltia
“sense queixar-se mai de res. Li fan de tot,
la punxen, li treuen sang i mai plora. És
molt bona per a tot”.
Un exemple per a tothom. n
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Andrés Iniesta amb el José Antonio al camp d’entrenament Tito Vilanova de la Ciutat Esportiva.

Un vídeo
vital
Iniesta es va trobar a la Ciutat
Esportiva amb el José Antonio, un
nen de Huelva amb leucèmia a qui
van enviar un vídeo d’ànims
MARC PARRAMON

G

ràcies a la xarxa i les noves
tecnologies molts vídeos es
converteixen en virals. Peces
per al gaudi de les masses
que es distribueixen massivament. Però aquesta història no parla d’un
vídeo viral, és sobre un vídeo vital. Un vídeo
que sorgeix de la sensibilitat d’un futbolista

que no dubta a dedicar un petit temps de la
seva vida a fer algú immensament feliç.
Ell és el José Antonio Garrido, té 11 anys
i és de Gribraleón (Huelva). Durant el mes
de juny de l’any passat els seus pares van
notar que es cansava molt durant els partits
que jugava amb el seu equip, l’Olont CF. Un
desmai a l’escola va encendre les alarmes i
després d’unes proves mèdiques li van diagnosticar leucèmia. Però el José Antonio
no ha perdut mai el somriure. Ha superat el
procés de quimioteràpia i ara està a l’espera
de rebre un trasplantament de medul·la per
curar-se.
Una injecció de moral

El seu ídol és Andrés Iniesta i gràcies a la
confluència de diverses persones - personal de l’Hospital de Huelva i l’exbètic Joaquín Sánchez- la seva història va arribar
a oïdes del de Fuentealbilla, que va decidir
fer-li arribar un vídeo de suport. Un senzill gest que suposa una injecció de moral

impagable. El José Antonio mai oblidarà el
moment en què la seva infermera li va ensenyar el vídeo en un mòbil, mentre estava
ingressat rebent tractament. “Em va arribar molt endins. Em va donar molta força i
m’ha ajudat a seguir endavant”, assegura.
“Hola, José Antonio. Quería mandarte
un fuerte abrazo, un beso muy fuerte y muchísimos ánimos. Que sigas a tope y a ver si
pronto nos podemos conocer”, va dir-li el 8
del Barça en aquell vídeo. I, dit i fet, pocs
mesos després el José Antonio va visitar la
Ciutat Esportiva per trobar-se amb ell. Va ser
gràcies al Programa d’Atenció a la Infància
de la Fundació FCB i amb la col·laboració
de la Fundación Pequeño Deseo. En aquesta
trobada es va fer la fotografia que acompanya aquest text i, a més, va aconseguir que
la resta de jugadors del primer equip estampessin la seva signatura a la samarreta, una
peça de roba que adquireix un valor sentimental de gran valor.
Ànims, José Antonio! n
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“Els meus enemics són el
dolor i la indiferència”
El neurooncòleg pediatra Andrés Morales La Madrid (Lima, 1976) és el coordinador de la recerca del Tumor Difús Intrínsec
de Tronc Cerebral (DIPG). Treballa al costat d’un grup de metges i investigadors a Sant Joan de Déu, on, en col·laboració
amb l’Hospital Clínic de Barcelona, ha desenvolupat un tractament pioner contra aquesta malaltia letal

L’

Andrés ve a buscar-me al vestíbul de
l’hospital Sant Joan
de Déu d’Esplugues.
És curosament amable. A mesura que
va ensenyant-me les
instal·lacions ens trobem amb companys,
malalts i familiars que se li acosten amb naturalitat i afecte. Desconfiaria si es tractés
d’un polític en plena campanya electoral,
però l’Andrés no sembla tenir doblecs, ni suportar la ficció gaire estona. A primera vista
podríem dir que ens trobem davant d’un
professional de les relacions públiques, però
en realitat es tracta d’una habilitat natural:
“És un privilegi acompanyar aquests nens i
nenes i les seves famílies en aquest procés, i
no m’agradaria que això sonés com un clixé.
Ells t’ensenyen el que té veritablement valor
a la vida. Són un exemple de resiliència”.
Actualment a Espanya es diagnostiquen
1.200 casos de càncer a l’any en nens i adolescents. Els més freqüents són la leucèmia,
els tumors del sistema nerviós central i el
limfoma i són radicalment diferents del càncer dels adults. El DIPG és un tumor cerebral
infreqüent, però és el més comú al tronc del
cervell en nens i nenes i és dels més greus.
Té un índex de mortalitat del 70% en el
primer any i d’un 90% en el segon. No hi
ha cura i, en termes pràctics, no existeixen
supervivents d’aquesta malaltia.
Fer la vida d’aquests infants més fàcil
i còmoda és una prioritat a Sant Joan de
Déu. Un s’adona de les extraordinàries
conseqüències de la solidaritat quan s’aconsegueix materialitzar la humanitat. Xavi
Hernández va ser un dels primers donants
que es van apuntar al projecte de construir
l’Hospital de Dia per a nens malalts de càncer. Aquí les habitacions tenen grans finestrals pels quals entra el sol. Les branques
dels arbres i la vegetació que apunta per les
vidrieres són una invitació a la vida. De les
columnes i els llums del sostre pengen petits
esquirols i ocells de conte. Totes les parets
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JOSEP GIRALT

El doctor Morales amb una de les seves pacients.

Hem enviat
l’home a la Lluna
i satèl·lits a Mart
però estem
estancats en
moltes malalties
pediàtriques”

estan dissenyades amb dibuixos que transmeten optimisme i protecció. Quantes històries podrien explicar-nos aquests dibuixos si
tinguessin el màgic do de la paraula?
Després de recórrer la vuitena planta,
on es troben les habitacions dels pacients
ingressats, observo com està tot plantejat
per fer la seva estada molt més positiva i
còmoda. Està pensat perquè la seva recuperació o el seu comiat estiguin embolcallats d’afecte i empatia. “El càncer infantil
és infreqüent fins que et toca, una vegada
et toca deixa de ser infreqüent. És més important l’acompanyament i el suport que
la mateixa mort. El meu enemic no és la
mort, els meus enemics són el dolor i la indiferència. Si les famílies s’adonen que ens
importa el benestar dels seus fills i que els
cuides fins al final, sigui curació o mort, el
seu agraïment és infinit. Encara que pugui
semblar contradictori he rebut molt més
dels que han perdut els seus fills que dels
que han sobreviscut. La clau és generar
confiança i el treball en equip. En solitari
fem poc, però junts podem fer molt”.
Part del seu treball consisteix a divulgar
que el DIPG és una malaltia òrfena i que requereix fons dirigits a la recerca de nous tractaments. “El rol de les fundacions és fonamental, aquest tractament pioner que hem
desenvolupat conjuntament amb l’Hospital
Clínic i que estem provant mitjançant aquest
assaig clínic costa 300.000 euros i està finançant íntegrament per fundacions. Això
s’està pagant exclusivament amb filantropia.
Espanya no està al capdamunt en l’àmbit
europeu quant a inversió i recerca, i aquest
és un problema greu. Les administracions
no prioritzen en inversió en recerca, i és un
error. En innovació i recerca sempre hi ha un
retorn significatiu, però és a llarg termini, la
qual cosa no interessa gaire a les administracions. Estem parlant de nens amb càncer, un
col·lectiu particularment vulnerable. És frustrant. Hem enviat l’home a la Lluna i satèl·lits
a Mart i, no obstant això, estem estancats en
moltes malalties pediàtriques”. n

Més enllà del temps
La psicooncòloga Marta Pérez treballa a l’Hospital Sant Joan de Déu i ajuda a afrontar el sofriment dels menors i
de les seves famílies mentre dura la malaltia, una tasca delicada que entra de ple en l’àmbit emocional, on el més
important és crear un vincle de confiança amb els pacients

L

a doctora Marta Pérez
m’espera a l’edifici Ítaca de
Sant Joan de Déu. És una
construcció de cinc plantes
de 2.500 metres quadrats,
al costat de l’hospital pediàtric. És impossible no
recordar Cavafis quan el lloc de trobada
porta el mateix nom que un dels poemes
més sublims de la lírica universal. Pel poeta
grec el viatge serà per sempre incert, però
l’important és el camí i el que aprenem mentre el recorrem. El vestíbul d’Ítaca està desbordat pel moviment. Familiars, pacients,
metges i sanitaris entren i surten pels passadissos amb delirant activitat. En realitat és
com una embarcació plena de criatures amb
les seves pròpies batalles per vèncer dins de
la monumental fortalesa que representa
l’hospital. A primera vista la Marta sembla
una mestra d’escola, però de seguida que
comencem a parlar contagia la passió per la
seva feina: “La psicooncologia és una branca
de la psicologia que té com a objectiu principal millorar la qualitat de vida dels pacients
oncològics en l’aspecte emocional, social i
de les relacions dins del grup familiar i durant de tot el procés de la malaltia. Després
tenim la part de docència i recerca”.
La malaltia cancerosa sempre està
acompanyada d’impactes psicològics per
al malalt i el seu entorn. Aquesta realitat
ha conduït al desenvolupament de la psiconcologia. “Prefereixo utilitzar la paraula
atenció abans que intervenció. Per a mi els
pacients no són solament els malalts, sinó
també la seva família. Parlem de nens i nenes i adolescents. No podem conèixer-los
ni entendre’ls sense les seves famílies”.
Afrontar el sofriment d’un menor és un
dels reptes més complexos que existeixen.
“Ningú està entrenat per rebre una notícia
així”, reconeix Marta Pérez. “I quan aquest
cop sec copeja a la teva porta, l’única cosa
reconfortant és sentir l’empatia i la humanitat al teu costat. El patiment és inevitable. Personalment, sóc incapaç de donar
consells. Quan verbalitzen el seu dolor ja
hem aconseguit un pas fonamental. Llegir
la seva realitat ens fa sensibles des d’una
altra experiència humana que no és la nos-
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J. G.

La doctora Marta Pérez durant una reunió de treball a l’Hospital Sant Joan de Déu.

tra. Ens fa capaços d’escoltar, d’entendre,
de comprendre”, explica la doctora. “Els
ensenyem les eines perquè s’adaptin a la
nova situació i aconseguir que no s’aïllin,

Ningú està
entrenat per
rebre una notícia
així i l’únic
reconfortant és
sentir l’empatia
al teu costat”

que no perdin la il·lusió”.
La comunicació del diagnòstic és una
fase molt potent, però és relativament curta. Els pares per primera vegada no controlen la situació. El més important és crear
una relació de confiança de la qual dependran durant tot el procés.
La gestió psicològica del pacient en
molts casos no acaba amb els dos únics desenllaços previsibles: la curació o la mort.
Pérez recorda una família a la qual se’ls va
morir la filla. Un cas, com molts altres, molt
dur. No obstant això, ells ho van portar
amb bastanta introversió. Detecto emoció
en la seva manera de relatar-ho. “Tres anys
més tard vaig rebre un correu electrònic en
el qual em preguntaven si em recordava
d’ells, que volien dir-me que estaven esperant un fill i que en part havia estat gràcies
a mi”, explica la psicòloga. “Aquell missatge
em va fer terriblement forta i va donar tota
la dimensió necessària a la meva feina”.
A primera vista podríem dir que els resultats
de la psicooncologia són difícilment quantificables, però, per descomptat, perduren en el
temps més del que som capaços de suposar. n
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Imatge virtual del futur SDJ ‘Pediatric Cancer Center’ que estarà ubicat al costat de l’Hospital Sant Joan de Deú a Esplugues de Llobregat.

La millor jugada contra
el càncer infantil
Parlem amb Jordi Cardoner i Jorge
Messi sobre el nou Pediatric Cancer
Center que la Fundació FCB i la
Fundació Leo Messi impulsen amb
l’Hospital Sant Joan de Déu

L

MARC PARRAMON

a Fundació FC Barcelona i
la Fundació Leo Messi s’han
sumat aquest mes de febrer
a un ambiciós projecte, a
un repte mèdic majúscul.
Les dues entitats, juntament amb l’IESE, s’uneixen
a l’Hospital Sant Joan de Déu com a impulsores de la construcció del nou SDJ Pediatric
Cancer Center, un centre hospitalari que amb
un pressupost de gairebé 30 milions d’euros
té com a objectius aconseguir tractaments
per a càncers actualment incurables, disminuir les seqüeles dels infants que superen la
malaltia i esdevenir un centre obert que no
discrimini els pacients per motius econòmics
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Jordi Cardoner i Jorge Messi analitzen
l’envergadura de la iniciativa i ens expliquen com veuen les seves respectives fundacions aquest repte.
Quines emocions els genera impulsar un
projecte que pretén crear un centre sanitari
i d’investigació sobre oncologia infantil?

Jorge Messi: Ens sentim summament
orgullosos de participar en aquesta iniciativa i que la Fundació FCB ens hi acompanyi, i segurament moltes altres entitats
col·laboraran amb nosaltres perquè això
es converteixi en una realitat. Sabem que
no serà senzill, però aquesta obra serà un
llegat d’avenços perquè grans professionals de la salut generin investigacions que
permetin que molts més nens puguin ser
atesos i curats d’un mal que tant afligeix la
humanitat.
Jordi Cardoner: Tots tenim contacte directe o indirecte amb algun cas de càncer
infantil i aquesta és una àrea de màxima prioritat per a la Fundació FCB. Volem aportar
el nostre granet de sorra perquè és una situ-

Com serà el nou
hospital?
L’SDJ Pediatric Cancer Center es
finançarà gràcies a una campanya
de fundraising basada en les
microdonacions i a través d’aportacions
de grans donants i mecenes. La instal·lació,
que en els plans inicials està previst que
estigui acabada a mitjans del 2018, tindrà
les següents característiques:
Més de 5.000 m2
40 habitacions
8 càmeres de Trasplantament de
Progenitors Hematopoiètics (TPH)
30 boxs d’hospital de dia
20 consultes externes
PRESSUPOST 29,9 M €
UBICACIÓ Adjacent a l’actual Hospital
Sant Joan de Déu (Barcelona)

Messi amb un grup d’infants malalts que el van visitar a la Ciutat Esportiva, en el marc del programa d’Atenció a la Infància de la Fundació FCB.

ació de màxima feblesa tant per als infants
com per a les seves famílies. I fer-ho de la mà
de la Fundació Leo Messi és un honor.
Què pot aportar al projecte la participació
de Leo Messi i de la Fundació FCB?

JM: Molt. Li donaran la visibilitat i la credibilitat necessàries per tal que altres persones
o entitats col·laborin i això es faci realitat.
S’ha d’entendre que l’única manera de créixer científicament i arribar a certs avenços
necessaris per a la cura de cadascuna de les
malalties que avui ens afecten, ha de venir
amb el suport de tots, estats i particulars.
JC: Aquí 1+1 és igual a 3. Messi sumat al
Barça en aquests assumptes socials és imbatible. Formem un tàndem imbatible. I el
que aportem és màgia i il·lusió en aquests
moments tan delicats i, sobretot, difusió
i visibilitat a la causa perquè es recaptin
diners, que és el més important.
Són molts els trets que fan d’aquest nou
projecte una iniciativa especial. Per què
creu que serà un projecte paradigmàtic?

“Serà un llegat d’avenços
on grans professionals
de la salut podran curar
molts més nens i nenes”
JORGE MESSI

“Ens fa una il·lusió
immensa anar de la mà
de Leo Messi en aquest
projecte’”
JORDI CARDONER
JM: No hi haurà discriminació per temes
econòmics, aquest és el paradigma. És evident que la societat ha de trencar aquestes
barreres que existeixen sobretot amb la salut, on tothom ha de tenir dret a aquesta
atenció mèdica per igual.

JC: Totalment d’acord. Hem de començar
amb força i ens sentim molt còmodes en
aquesta iniciativa. Crec que aquí serà clau
el treball en equip. És el que marcarà la diferència per arribar als nostres objectius.
Ja fa molts anys que la Fundació FCB i la
Fundació Leo Messi treballen plegades en
projectes com ‘FutbolNet’ o en la sensibilització sobre la malaltia de Chagas. Quin
intangible els aporta aquesta col·laboració?

JM: La Fundació Leo Messi és una entitat
que dirigeix les seves accions a favor de la
infància i la col·laboració amb la Fundació
FCB posiciona i reforça encara més aquestes accions, i aconsegueix que siguin a més
llarg termini.
JC: A nosaltres ens fa una il·lusió immensa. Cal entendre que darrere del millor
futbolista del món també hi ha una sensibilitat social, a l’alçada de l’excel·lència esportiva, per això també és el jugador més
admirat i estimat de la història del futbol.
Ens agrada molt que el talent vagi de la mà
de la sensibilitat social. n
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Jordi Cardoner amb el president israelià, Reuven Rivlin, a la seva residència de Jerusalem.

Viatge per la integració
i la convivència
Una delegació de la Fundació es va desplaçar a Israel per iniciar contactes amb
organitzacions socials i actors del món econòmic amb l’objectiu de traslladar el
projecte ‘FutbolNet’ a aquest territori

L

MARC PARRAMON FOTOS: GERMÁN PARGA

a vocació internacional de la Fundació FCB
continua ferma en el seu compromís de posar
l’esport al servei del desenvolupament dels infants i joves, sota el convenciment que allà on
hi ha situacions de conflicte, el futbol pot ser
una eina molt poderosa per a la construcció
de la pau. Amb aquesta premissa per bandera
una delegació de la Fundació FCB formada per Jordi Cardoner, vicepresident primer; Nacho Mestre, director executiu,
i Mària Vallès, directora general, es va desplaçar a Israel al
mes de gener amb l’objectiu de contactar amb entitats socials
i actors del món econòmic del país per establir col·laboracions que permetin implementar el projecte FutbolNet en aquest
territori.
La voluntat és utilitzar el potencial social de les activitats
de la Fundació FCB per construir ponts de diàleg i convertir
l’esport, i el futbol en particular, en una eina per a la resolu-
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ció pacífica de conflictes i pel fonament de la concòrdia entre
jueus i àrabs.
Entre les visites realitzades destaca la recepció institucional
que Reuven Rivlin, president del país, va oferir als representants blaugrana a la seva residència de Jerusalem. Rivlin es va
interessar en els programes esportius de la Fundació perquè,
personalment, lidera el projecte Israeli Hope for Sports, en què
col·laboren la Federació i la Lliga del país amb l’objectiu de fomentar l’enteniment entre àrabs i jueus.
Trobada amb Jordi Cruyff

El club de futbol Hapoel Katamon va ser una altra de les parades del viatge. Aquesta entitat esportiva és coneguda pel seu
lideratge en el foment de l’equitat de gènere, la lluita contra
el racisme i l’homofòbia i per les seves nombroses activitats en
favor dels joves de Jerusalem. La Fundació també va visitar les
instal·lacions del Maccabi de Tel Aviv. Jordi Cardoner i Jordi

Els representants de la Fundació FCB van visitar
l’equip de futbol del Maccabi de Tel Aviv , que compta
amb la direcció esportiva de Jordi Cruyff. El Hapoel
Katamon, el Parlament israelià i l’Hospital de Dana
van ser algunes de les altres entitats on va ser rebuda
la delegació.

Cruyff, director esportiu i temporalment entrenador de l’equip,
van mantenir una trobada en què, entre altres temes socials, també van ultimar les accions que el Club impulsarà en reconeixement
a la figura de Johan Cruyff.
El viatge es va completar amb diverses reunions amb empreses
locals, potencials finançadors dels projectes, i amb entitats socials.
La Fundació va visitar l’Hospital Maternoinfantil de Dana, un
dels més importants de Tel Aviv, de referència al país, i que dóna
servei a infants israelians, palestins i de països fronterers. A la
localitat de Kiryat Yearim la delegació va conèixer una de les Youth
Village (Comunitat Juvenil) d’Israel, uns centres que depenen del
Ministeri d’Educació i serveixen de residència per a infants i joves
d’entre 12 i 18 anys pertanyents a famílies desestructurades. I a la
ciutat de Lod, una de les més multiculturals del país, la Fundació
va ser rebuda pels representants de l’Associació Israeliana de
Centres Comunitaris, una xarxa de 750 espais que ofereix activitats
educatives i de lleure a la població local i immigrant. n
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Nadia Murad, icona
dels drets de les dones
L’activista yazadita va visitar el FC Barcelona i va elogiar el compromís de la
Fundació amb la prevenció de la violència i el foment de l’equitat de gènere
MARC PARRAMON

N

adia Murad només
té 23 anys, però la
seva vida ja és un
exemple de resistència i de lluita contra
la desigualtat i la
injustícia. Va néixer
a Kocho, a l’Iraq, i pertany a la comunitat
yazidita, una minoria religiosa assentada
al nord d’aquest país i sotmesa per l’Estat
Islàmic a constants atacs i vexacions. La
Nadia va ser víctima, juntament amb moltes altres dones, dels abusos dels soldats
de l’Estat Islàmic després que a l’agost del
2014 es fessin amos de la seva població. Li
van matar part de la seva família i la van
segrestar i vendre com a esclava sexual. A
partir d’aquí va patir violacions i tortures
fins que va aconseguir escapar-se dels seus
segrestadors.
Actualment Murad viu a Alemanya i s’ha
convertit en una icona mundial en la defensa de drets de les dones i els infants. Des de
la seva alliberació la Nadia treballa per a
les Nacions Unides al Consell de Seguretat
sobre el tràfic i l’esclavatge de persones. La
seva decisió d’emprendre accions legals a
escala mundial contra els comandaments
de l’Estat Islàmic, que han promogut el
mercat d’esclaves a Síria i a l’Iran, l’han
posat en el punt de mira dels seus antics
torturadors i està amenaçada de mort.
La Fundació FCB va convidar Nadia Murad a conèixer el Club aprofitant que al gener passat va venir a Barcelona per recollir
un nou guardó per la seva contribució social, el Premi per la Pau, que atorga l’Associació de les Nacions Unides a Espanya.
A aquest acte hi van assistir representant
la Fundació FCB la vicepresidenta, Maria Teixidor, i el director executiu, Nacho
Mestre. La Nadia està comptant amb el
reconeixement de les més altes instàncies
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internacionals i al desembre passat va ser
guardonada amb el Premi Sajarov 2016 a
la llibertat de consciència concedit pel Parlament Europeu.
Durant la seva visita al FC Barcelona, Nadia
Murad va assistir a un partit al Camp Nou,
on va ser rebuda pel president Josep Maria
Bartomeu i pel vicepresident Jordi Cardoner

a la Llotja President Suñol. Ambdós li van
transmetre la importància que adquireixen
en el nou pla estratègic de la Fundació FCB
els projectes de gènere, unes iniciatives que
mostren el compromís de l’organització en
aquest àmbit i que han de servir per ajudar
a construir una societat més justa i igualitària. També li van fer extensiu que la Fundació

Murad: “Estic contenta
de veure que aquí les
dones poden practicar el
futbol amb normalitat”
Teixidor: “La història
de superació de la Nadia
és inspiradora per a la
nostra Fundació”
continua treballant per utilitzar l’esport com
a vehicle per a la reducció de la violència i de
les conductes agressives entre els infants i els
joves d’arreu del món.

El president Bartomeu i el vicepresident primer Cardoner, amb Murad a la Llotja del Camp Nou.

Visita a la Ciutat Esportiva

La jove yazidita, acompanyada per la vicepresidenta de la Fundació FCB, Maria Teixidor, la directora general de la Fundació FCB,
Mària Vallès, i Eduard Sagarra, president de
l’Associació de les Nacions Unides a Espanya,
també va visitar la Ciutat Esportiva, on va poder conèixer Leo Messi i Luis Suárez, als quals
va explicar la seva història de superació i els va
agrair la seva aportació per construir una societat més justa. Posteriorment també va visitar
l’entrenament de l’equip de futbol femení. En
acabar la sessió Murad va compartir una estona amb les esportistes i els va confessar la seva
estima pel Barça. Totes plegades van intercanviar impressions sobre els drets de la dona i sobre la importància que pot tenir el futbol com
a eina per fomentar la pau i la concòrdia.
“Estic molt contenta de veure que aquí les
dones tenen els mateixos drets que els homes
i poden practicar el futbol amb normalitat”, va
comentar la Nadia, que considera els jugadors
del primer equip “un referent per als joves de
tot el món i, en particular, Messi, un futbolista
molt especial”. “Ell ha canviat el món –continua Nadia–, ha fet que sigui un lloc més alegre. M’agradaria demanar als joves que evitin
el camí de l’Estat Islàmic i que facin quelcom
per fer d’aquest món un lloc millor”.
La Fundació FCB reconeix l’exemple de la
Nadia. “La seva història de superació és inspiradora per a la Fundació; hem de ser conscients que en molts racons del món la situació
de la dona és dramàtica”, assegura la vicepresidenta de la Fundació, Maria Teixidor. “La
Fundació FCB està abocada a l’educació en
valors dels infants per garantir que creixin en
una societat justa i igualitària. Volem transmetre aquest missatge de manera global perquè
el Barça és un altaveu per a situacions que necessiten ser denunciades, com aquesta”. n

Murad, amb Messi, Suárez, Maria Teixidor i Eduard Sagarra, a la Ciutat Esportiva.

L’activista yazidita va tenir una trobada amb l’equip de futbol femení blaugrana.
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FOMENT DE VALORS

ALIANÇA HISTÒRICA

VÍCTOR SALGADO - FCB

‘One Team’ al
Palau Blaugrana

Foto de grup amb els beneficiaris.

Jordi Cardoner, Josep Maria Bartomeu, Jordi Gual i Jaume Giró.

Renovació de l’acord amb la
Fundació Bancària “La Caixa”
el CEO Nacho Mestre, i la directora general,
Mària Vallés. La col·laboració entre ambdues
entitats es remunta a l’any 2009 i neix del seu
compromís conjunt amb la societat, basat en
uns valors comuns, amb el principal objectiu
de donar oportunitats a les persones, especialment als nens i joves que es troben en
risc d’exclusió. Pel vicepresident primer, Jordi
Cardoner, “totes dues entitats compartim els
mateixos objectius, contribuir a una societat
més justa i solidària i unint esforços segur
que aconseguirem que molts nens i nenes de
Catalunya se’n puguin beneficiar”.

LA CITA NADALENCA

Èxit al Festival
de la Infància

VÍCTOR SALGADO - FCB

La Fundació del FC Barcelona i la Fundació
Bancària “La Caixa” han donat continuïtat
al seu acord durant els propers quatre anys,
fins a la temporada 2019/20, gràcies al qual
les dues entitats seguiran desenvolupant
accions socials conjuntes. El president del
Club, Josep Maria Bartomeu, i el vicepresident primer i responsable de la Fundació,
Jordi Cardoner, han rubricat la renovació de
l’aliança amb el director general de la Fundació Bancària ”la Caixa”, Jaume Giró, en un
acte celebrat a la Llotja President Suñol. Per
part de la Fundació FCB, també han assistit

Un grup de beneficiaris del projecte
One Team de foment de valors a través
del bàsquet, impulsat per l’Eurolliga i la
Fundació FCB, va participar en un clínic
en el descans del partit entre Barça Lassa
i el Baskonia. Els ambaixadors d’aquesta
iniciativa van ser la jugadora blaugrana de
bàsquet femení, Magatte Niang i el jugador del Barça Lassa, Aleksandar Vezenkov,
que es van fotografiar amb els beneficiaris i la vicepresidenta de la Fundació Maria
Teixidor i el patró Enric Roca.

LLUITA CONTRA EL CÀNCER INFANTIL

Visita a la Casa
dels Xuklis
‘FutbolNet’ al Festival de la Infància
Éric Abidal, president de la Fundació Éric
Abidal, i Jordi Cardoner, vicepresident primer del FC Barcelona i de la Fundació FCB,
van visitar la Casa dels Xuklis de Barcelona, un espai de residència per a famílies
de nens i nenes amb càncer, gestionat
per l’AFANOC, l’Associació de Nens amb
Càncer. Abidal i Cardoner van ser rebuts
per Josep Pla, president de l’AFANOC, que
els va acompanyar a visitar les instal·lacions del centre. Tot seguit van compartir
una estona amb una vintena d’infants
residents i les seves famílies. Aquesta

20

REVISTA FUNDACIÓ

Cardoner i Abidal, amb residents del centre.
activitat , que es va dur a terme al mes de desembre, s’emmarca dins de l’aliança establerta
entre la Fundació FC Barcelona i la Fundació Éric
Abidal, que uneix ambdues entitats en la lluita
contra el càncer infantil, tant des d’un vessant
de divulgació dels valors associats a aquesta
lluita com des del vessant científic.

Un any més, la Fundació FC Barcelona va
tenir un espai en una de les cites infantils més emblemàtiques de Barcelona
durant les festes de Nadal, el Festival
de la Infància. Enguany la Fundació va
instal·lar un estand amb un minicamp
de futbol on els infants van ser els protagonistes del programa de foment de
valors, FutbolNet, on el més important
no són el gols que es marquen sinó la
correcta aplicació dels valors que defineixen la Fundació FCB.

PROJECTE LLIBRE SOLIDARI

Neymar dóna suport als
joves de ‘FutbolNet’ a Rio
Neymar Jr va demostrar un cop més la seva
sensibilitat amb els infants brasilers enviant el
seu suport a través d’un vídeo als 350 infants
que van participar en el Festival FutbolNet
de Rio de Janeiro; un esdeveniment que va
comptar també amb la complicitat dels pares
i de la comunitat de Maré, una de les més
complexes de la ciutat carioca. El festival va
reunir els beneficiaris i les seves famílies en
una jornada lúdica molt participativa que va
demostrar la consolidació d’aquest projecte
de foment de valors a la comunitat de Maré.
Durant el Festival els infants van poder
participar en diversos tornejos de FutbolNet

mentre els pares assistien a sessions d’activitat física de zumba i aquagym, també organitzades per la Fundació. Cal destacar també
la participació de l’FCBEscola, representada
pel director de la seu de Rio, Domènec Guasch,
que va organitzar un clínic amb alguns dels
participants. Aquest va ser l’últim Festival
FutbolNet del 2016 a Rio de Janeiro, que va
servir per tancar el cinquè any consecutiu de
projecte en aquesta ciutat brasilera. Un curs
especial amb motiu dels Jocs de Rio i les activitats que s’hi relacionen, que també s’han
dut a terme a la Vila Olímpica, el complex
esportiu on s’aplica el projecte.

Subhastat el
llenç del trident

VÍCTOR SALGADO - FCB

PROJECTE CONSOLIDAT

El quadre de Joan Vizcarra.
El llenç que l’artista Joan Vizcarra va
crear amb la imatge de Messi, Neymar i
Suárez i que ell va donar al XII Projecte
Solidari del periodisme esportiu, s’ha
subhastat per 5.000 euros a benefici de
de l’Associació Catalana de Trastorns
Metabòlics. A més de tenir una finalitat
social, no es tracta d’una obra qualsevol i
té un valor afegit molt important, ni més
ni menys que la rúbrica de cadascun dels
tres protagonistes.

RECONEIXEMENT A LA FUNDACIÓ FCB

Premi Special
Olympics

GERMÁN PARGA - FCB

Neymar Jr va enviar un missatge de vídeo.

25a EDICIÓ

El partit de la
Marató al Mini
La comitiva del Club, recollint el guardó.
La 25a edició del partit de La Marató de
TV3, impulsat pel Fòrum Samitier amb la
col·laboració de la Fundació FCB, va reunir
més de 4.500 espectadors al Miniestadi
per veure el duel entre els equips FIATC i
Estrella Damm formats per esportistes,
exfutbolistes, actors, músics i periodistes
i que va finalitzar amb empat a 3 gols. Representant el FC Barcelona van assistir al
partit el president Josep Maria Bartomeu
i el vicepresident primer Jordi Cardoner,
acompanyats del patró de la Fundació
FCB Mohamed Chaib. El directiu Javier

Foto de família abans de l’inici del partit.
Bordas també va participar en la iniciativa, en
aquest cas com a jugador d’un dels equips.
Abans de començar l’enfrontament Carles Puyol
i Éric Abidal van liderar un clínic esportiu amb
una vintena d’infants procedents de l’Institut
Guttman. Les entrades/donatiu del partit van
anar destinades al compte de La Marató de TV3.

El Palau Blaugrana va acollir la 8a edició
dels Premis Nacionals Special Olympics,
una edició en què la Fundació FC Barcelona ha estat guardonada en la categoria
de Responsabilitat Social. El jurat va voler
reconèixer el continu suport de la Fundació FCB a aquesta entitat al llarg dels
anys que es concreten, per exemple, en la
cessió de les instal·lacions per celebrar la
Marxa Special Olympics o d’invitacions
per als seus esportistes a partits de les
diferents seccions del Club.

REVISTA FUNDACIÓ
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TROBADA AL CAIXAFORUM

TREBALL AMB GLASSWING INTERNACIONAL

Nous projectes de ‘FutbolNet’
oberts a l’Amèrica Central
volupar entre els joves aptituds per a la vida,
incloent el treball en equip, la comunicació, el
respecte i la tolerància, a més de la construcció de pau. Un equip de la Fundació es va
desplaçar a San Salvador per transmetre als
educadors locals la metodologia educativa
en què està basat el projecte FutbolNet
realitzant diverses sessions formatives. Els
beneficiaris de FutbolNet en aquests territoris seran joves que pertanyen a comunitats
vulnerables i exposades a la violència. La
voluntat és que el futbol sigui una eina per al
desenvolupament dels joves i allunyar-los de
les problemàtiques que viuen.

GERMÁN PARGA - FCB

Amb la voluntat d’arribar cada vegada a
més nens i joves de tot el món i millorar les
seves vides a través de l’esport, la Fundació
FC Barcelona implanta el projecte de foment
de valors a través del futbol, FutbolNet

,a
Centreamèrica, concretament al Salvador,
Guatemala, Panamà i Hondures. La Fundació
FCB treballarà en les Escoles Comunitàries
centreamericanes que gestiona l’ONG
Glasswing Internacional, entitat social de
reconegut prestigi en aquest territori que
actua com a contrapart implementadora
en aquest projecte. L’objectiu és aprofitar la
pràctica del futbol i altres esports per desen-

Messi, amb
‘#Invulnerables’

Sor Lucía Caram, impulsora del projecte
#Invulnerables, ha anunciat que després
d’haver obtingut la implicació i el suport del
pare Francesc, ara és Leo Messi qui se suma
al programa #Invulnerables: “Som l’equip
dels millors i hem fitxat el millor jugador del
món, Leo Messi”. El 10 participarà en accions
de visibilitat del projecte.

RESPONSABILITAT SOCIAL

Pacte amb les
Nacions Unides
La Fundació continua ampliant la seva
xarxa de connexions internacionals,
aquest cop adherint-se al Pacte Mundial
de Nacions Unides (Global Compact),
una iniciativa internacional que promou
implementar deu principis universalment
acceptats per promoure la responsabilitat
social empresarial en les àrees dels drets
humans, les normes laborals, el medi
ambient i la lluita contra la corrupció.

Sessió formativa de ‘FutbolNet’ amb educadors i voluntaris al Salvador.

FOMENT DE VALORS

‘Barçakids’
al Camp Nou
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Barçakids, el programa de foment de
valors de la Fundació FC Barcelona, ha
tornat al Camp Nou un curs més perquè
el puguin gaudir els alumnes de diferents
escoles de Barcelona. En la primera sessió
van participar una cinquantena d’alumnes
de 6è de primària de l’escola La Palmera de
Barcelona, que van treballar els cinc valors
que centren el programa de Barçakids: treball en equip, humilitat, respecte, esforç i
ambició. El vicepresident primer de FC Barcelona i de la Fundació FCB, Jordi Cardoner,
va observar de prop la sessió, acompanyat

CAMPANYA REFUGIATS

Sesió de Barçakids en l’Auditori 1899.
de la directora general de la Fundació FCB, Mària
Vallès. Aquest curs el projecte continuarà el seu
recorregut per la geografia catalana fins al mes
de maig. Fins ara els infants de Vilanova i la Geltrú,
Cambrils, Berga, Balaguer, Salt i Tortosa ja han
pogut gaudir d’aquest projecte. Està previst que
el projecte arribi a 156 escoles de 17 municipis.

‘Casa nostra,
casa vostra’
La Fundació s’ha sumat a la campanya
Casa nostra, casa vostra en favor dels
refugiats, una campanya impulsada per
persones independents i entitats del país
que promou la signatura d’un manifest on
es fa una crida a les institucions catalanes
i a la ciutadania per mobilitzar-se i
aconseguir acabar amb la crisi migratòria
a la Mediterrània. El Club hi donarà
visibilitat en el partit Barça-Leganés.

L’INSTANT SOLIDARI

Les famílies també són
de ‘FutbolNet’
La Fundació FCB considera clau la implicació dels pares i les mares en el projecte ‘FutbolNet’. Cal que
coneguin el treball en valors que s’hi fa per poder traslladar-lo també a l’àmbit familiar, i per això
programa activitats que els fan sentir part activa d’aquesta iniciativa social

LUCAS GARRIDO FOTÒGRAF

Mes de novembre del 2016. A la favela da Maré de Rio de
Janeiro, una de les més complexes de la ciutat. Sota la
volta de la pista esportiva principal de la Vila Olímpica,
el centre esportiu on la Fundació FCB aplica FutbolNet, em trobo
amb una activitat per a pares i mares dins del Festival FutbolNet.

Una classe de zumba! Quina quantitat de gent! Es nota que les
famílies senten com a propi el projecte. Se l’estimen. Sobre els
seus caps, el lema Maré que transforma (Marea que transforma).
FutbolNet és ja part d’aquesta marea. La marea que ha de transformar els seus fills i oferir-los noves oportunitats de vida.
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