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Nujeen, un símbol
d’esperança
La refugiada siriana que va creuar
Europa en cadira de rodes inspira el
barcelonisme amb el seu entusiasme
i la seva capacitat de superació

LA CITACIÓ

SUMARI

“Els refugiats són a les fronteres perquè hi ha moltes portes i

© FC BARCELONA / GERMÁN PARGA

04

cors tancats. [...] M’agrada veure els governants de les nacions
obrint aquests cors i aquestes portes
-Papa Francesc

Nujeen Mustafá

E

l 14 de desembre passat
vam presentar El somni
de Nujeen -un documental
realitzat amb motiu de les
festes nadalenques-, a l’Auditori 1899 del Camp Nou.
Es tracta d’un vídeo que explica el viatge de la Nujeen, una jove refugiada
síria que pateix paràlisi cerebral i la situació de
la qual no li ha impedit veure complert un dels
seus millors somnis, viatjar a Barcelona, visitar
el Camp Nou i conèixer l’equip. Alhora, és la
història del Manu, el conductor de l’autobús
del primer equip, que rep l’encàrrec d’anar a
buscar-la. Un viatge que suposa recórrer els
1.360 quilòmetres que separen Barcelona de
Colònia (Alemanya), amb un missatge per
lliurar en mà, i que acabarà per convertir els
dos personatges en còmplices i amics.
En els somnis dels més vulnerables comença
el nostre compromís. Entenem aquest projecte com un merescut homenatge a tots aquells
que han patit la greu crisi migratòria que està
vivint el món, la més gran des de la Segona
Guerra Mundial. La Fundació Barça considera
que té el deure de fer tot el possible perquè
la humanitat continuï vencent la indiferència.
No hem volgut enfocar la història de la Nujeen
des d’un punt de vista compassiu. No volem
un discurs simple i còmode. Hem buscat una
història de vida que ens parli d’aquells éssers
anònims que ningú protegeix. Tot ésser humà

té dret a triar el seu propi destí.
En definitiva, volem mostrar més i millor
el paper transformador que té l’esport. Volem
destacar com a través dels nostres projectes
podem prevenir la violència i la lluita contra
l’exclusió. Entenem els nostres projectes socials com una simbiosi necessària entre el Club i
la Fundació Barça. El cas de la Nujeen va commoure tots els membres del Club, i és a través
de la seva Fundació com aquest canalitza la
seva força i compromís humanitari, que no és
un altre que el d’aconseguir la pau social.
El documental ha tingut un acolliment espectacular en xarxes, i ha arribat en pocs dies
a més de 10 milions de visualitzacions. Aquestes xifres ens diuen que anem pel bon camí
i que la influència del Barça arriba a tots els
racons del món. Com podríem mantenir-nos
al marge del que passa a la nostra societat?
No es tracta només de ser indiferents, sinó del
dolor que pot causar aquesta indiferència.
Recentment, Peace & Sport, organització
independent i establerta a Mònaco, presidida
pel príncep Albert II, ha reconegut el treball
de la Fundació i ens han premiat pel nostre
programa amb els nens i les nenes refugiats.
Només entenem el nostre benestar si ens reconeixem en tots els pobles del món sense excepció. En l’actualitat treballem en més de 50
països amb projectes propis, i en aliança amb
altres entitats. Al capdavall, són les nostres accions les que ens defineixen. n
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AMB ELS REFUGIATS

Un somni
fet realitat
El FC Barcelona i la Fundació
sorprenen la refugiada Nujeen
Mustafá amb un viatge sorpresa
per conèixer el primer equip i
protagonitzar la nadala del Club
MARC PARRAMON

S

eguia cada partit del Barça des d’Alep (Síria), la
seva ciutat natal. Quan
veia jugar l’equip el seu
televisor es convertia
en una finestra oberta
als somnis. Parlem de
la Nujeen Mustafá, una noia que el 2015,
amb la seva germana i els seus nebots, va
emprendre el viatge més difícil de la seva
vida: fugir de Síria per buscar una segona
oportunitat a Europa. Primer per Turquia,
després creuant en barca fins a Lesbos, a
Grècia, i des d’allà iniciant un periple europeu de milers de quilòmetres fins a Colònia (Alemanya), on resideix actualment.
La Nujeen, de 18 anys, va en cadira de rodes a causa d’una paràlisi cerebral i mai

hauria imaginat que, després de recórrer
Europa, aquells somnis als quals accedia
a través del seu televisor es farien realitat.
Però va succeir. Un dia, inesperadament, el
Barça va trucar a la seva porta.
Els somnis són intrínsecs a l’ésser humà.
Imaginar com a possible allò que difícilment ho és forma part de les capacitats
que tenen les persones, els col·lectius
i també organitzacions com el Barça.

Aquí pots veure
el documental
protagonitzat per
la Nujeen, la nadala
2017 del Barça.

Un viatge que canvia la vida

El somni de la Nujeen Mustafá i la seva
història personal de lluita, esforç i superació van inspirar el FC Barcelona i la seva
Fundació per felicitar el Nadal al món amb
un missatge de pau. Va ser per mitjà de la
campanya El somni de Nujeen, dues peces
documentals (una de deu minuts i una altra de quatre, abreujada) que expliquen la
història d’un viatge i d’una trobada entre
dues persones aparentment diferents que
queden unides per sempre: la Nujeen i el
Manu, el xofer de l’autobús encarregat de
transportar el primer equip.
El Nadal passat el Manu va rebre un encàrrec especial de part del Club: recórrer
els 1.360 quilòmetres que separen Barce-

lona de Colònia per fer arribar a la Nujeen
un missatge de Gerard Piqué. En aquest
missatge, Piqué li va traslladar l’admiració
de l’equip per ella i per la seva història, i,
davant la seva sorpresa, la va convidar a
pujar a l’autobús per viatjar a Barcelona. La
Nujeen va poder conèixer la ciutat, visitar el
Camp Nou, assistir a un partit (Barça-Celta)
i trobar-se amb els jugadors, el president,
Josep Maria Bartomeu, i el vicepresident
primer, Jordi Cardoner.
La campanya es va difondre a través dels
canals de comunicació del FC Barcelona i
de la Fundació, i va suposar un pas més en
el repte d’apropar el Barça als infants i jo-

PRESENTACIÓ A L’AUDITORI 1899

Una felicitació
de Nadal
diferent

‘MAKING OF’. La campanya ha comptat amb la direcció creativa del publicista Jorge Martínez,
col·laborador de la Fundació Barça i especialista en comunicació social.
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El somni de Nujeen es va presentar el 14 de desembre a l’Auditori
1899 del Camp Nou davant d’una gran
expectació mediàtica. Conduït pel periodista Aleix Parisé, l’acte va comptar amb
la participació de Josep Maria Bartomeu,
president del FC Barcelona; Mària Vallès,
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ves més vulnerables de la nostra societat.
L’acollida a les xarxes va ser molt positiva.
Els vídeos van arribar en pocs dies als 10
milions de visualitzacions i diversos mitjans
de comunicació internacionals també se’n
van fer ressò.
El projecte està en total coherència amb
els programes de refugiats que impulsa la
Fundació Barça en l’actualitat i, en definitiva, amb l’interès del Club per continuar
assolint nous reptes socials, entenent que
l’esport és una poderosa eina per donar visibilitat a col·lectius desafavorits i complir els
seus somnis. Encara que moltes vegades ens
semblin impossibles. n
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directora general de la Fundació Barça,
i Nujeen Mustafá. “Calia una història de
vida sobre una persona que mereix que els
seus somnis es compleixin. És una manera
diferent de felicitar el Nadal a tothom”, va
assegurar el president abans que agafés la
paraula la Nujeen, que es va descriure així:
“Soc una noia normal que somia com qualsevol altra. Soc una gran fan del Barça que
ha passat per coses molt difícils a la vida i
que avui no es creu que està aquí”. Mària
Vallès va recordar que el documental de la
Nujeen és “l’homenatge del Barça i la seva
Fundació a la greu crisi migratòria que està
vivint el món, la més gran des de la Segona
Guerra Mundial”.
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La Nujeen amb la seva família, arribant a la costa de Lesbos procedent de Turquia, al setembre del 2015.

La fugida
de la Nujeen
Un dels trajectes més delicats del viatge
de la Nujeen va ser la travessia en llanxa
de la costa turca a l’illa grega de Lesbos
MARC PARRAMON
FOTOS: UNHCR

E

l 2 de setembre del 2015 la
fotografia d’un nen sirià, Alan
Kurdi, mort a la costa turca
va reclamar la mirada del
món cap a un drama, el dels
refugiats, que fins llavors era invisible als
ulls d’Occident. Aquell dia, en una platja
propera, una noia amb paràlisi cerebral
anomenada Nujeen Mustafá pujava en la
seva cadira de rodes a una petita llanxa,
en direcció a Lesbos, i emprenia un viatge
de gairebé 5.000 quilòmetres cap a la llibertat, lluny del terror i la barbàrie de la
seva Síria natal.
La seva història, que es recull al llibre
Nujeen, escrit en col·laboració amb la pe-
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riodista Christina Lamb (Jo sóc la Malala),
l’ha convertit en el símbol de la capacitat
de l’ésser humà per enderrocar totes les
barreres imaginables. Ella és la viva imatge de l’esperança i la superació personal,
el coratge i la determinació, del dret de
milions de refugiats a no ser vistos com a
simples números i refer les seves vides en
un lloc segur.
En l’actualitat la Nujeen viu amb la seva
germana gran i els seus nebots a Alemanya.
Els seus pares tampoc no són a Síria. Estan
a Turquia amb l’esperança de retrobar-se
aviat amb la resta de la família i construir
un futur plegats. n

La Nujeen arriba a Lesbos
(Grècia) el mateix dia
que el cadàver de l’Alan
apareix a la costa turca

Ubicació dels projectes de la Fundació amb els refugiats

EL SEU LLIBRE

Nujeen
ITÀLIA

EDITORIAL HARPER COLLINS

-- Autors: Nujeen Mustafá i
Christina Lamb.
-- 320 pàgines.
-- Disponible en format físic i
electrònic.

GRÈCIA

Illa de
Sicília

Regió de
Calàbria

Illa de
Lesbos

Atenes

LÍBAN
Vall de la
Bekaa

Prioritats: la
cohesió social i la
sensibilització

UNHCR

F

omentar la cohesió social i el
benestar emocional entre el
col·lectiu de refugiats i les comunitats d’acollida a través de
l’esport és una de les prioritats
del pla estratègic 2016-2020 de la Fundació Barça. Per dur a terme aquesta fita la
Fundació ha traslladat la metodologia FutbolNet a tres països clau en la crisi migratòria que viu actualment la Mediterrània:
Grècia, Itàlia i el Líban.
A Grècia es treballa al camp de refugiats
de Kara Tepé, a l’illa de Lesbos i al camp de
Skaramagas, situat a l’àrea metropolitana
d’Atenes. Uns 800 infants i joves es beneficien de FutbolNet en aquest territori. A
Itàlia els treballs se centren a Sicília, amb
menors estrangers no acompanyats. Des-

prés de l’èxit de la primera fase, el Ministeri
d’Immigració italià ha donat el seu vistiplau
per ampliar el projecte també a la comunitat local i estendre’l a la regió peninsular de
Calàbria. Al Líban FutbolNet està en marxa
a la regió de la Vall de la Bekaa, fronterera
amb Síria, on se’n beneficien un miler d’infants, refugiats i libanesos.
Paral·lelament als treballs en el terreny,
la Fundació també treballa en l’àmbit de
la sensibilització a Catalunya. De la mà de
Proactiva OpenArms col·labora en un cicle
de xerrades formatives sobre els treballs
dels equips de salvament i sobre la delicada
situació que viuen les persones refugiades.
Aquestes sessions es duen a terme a l’interior del vaixell Astral d’aquesta ONG, que
recorrerà durant el 2018 diverses localitats
de la costa catalana.
En col·laboració amb la Creu Roja, la
Fundació ha impulsat la gira d’un espectacle de titelles adreçat als infants i les seves
famílies que pretén educar en valors humans i fomentar actituds d’acollida i empatia cap a la població refugiada. n
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“Soc del Barça
perquè els
jugadors són
uns lluitadors,
com jo”
La Nujeen Mustafá és un exemple de coratge
i resiliència. El seu periple per Europa com a
refugiada l’ha fet forta i afronta el futur amb
la il·lusió de qui comença de zero. És també
una gran seguidora del Barça. En una Síria en
guerra, era l’única cosa que l’ajudava a somiar

MARC PARRAMON
FOTO: © FC BARCELONA / GERMÁN PARGA

L

a primera vegada que vas
veure el mar va ser per travessar-lo en una barca de
goma, per anar de Turquia
a Grècia. Què vas sentir en
salpar?

Va ser aterridor però vaig
intentar no entrar en pànic. Era conscient que
l’aigua es podia convertir en la meva tomba.
Però havia de tenir fe. Estàvem en mans de
Déu. La meva germana i jo vam decidir marxar de Síria perquè crèiem que necessitàvem
una segona oportunitat. A la meva barca hi
havia onze nens. Ells ploraven. Nosaltres resàvem. Les onades eren molt altes, ens queia
a sobre una pluja salada.
On et van portar quan vas arribar a l’illa de
Lesbos (Grècia)?

El camp més gran de l’illa no era accessible
per a cadira de rodes. Llavors, a la meva
germana, als seus quatre fills i a mi ens van
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traslladar a un altre camp on vam passar
una setmana. Vaig haver de posar en pràctica el meu anglès ajudant a fer gestions.
Era com fer de secretària! Em vaig sentir
útil! Va ser l’única cosa bona d’aquells dies.
Durant quaranta dies vas travessar Europa,
des de Grècia fins a Alemanya. Amb què
et quedes després d’aquest dificultós
trajecte?

La meva germana Nasrine empenyia la
meva cadira. Va ser extenuant. Però havíem de fer el que fos per sortir del caos i la
guerra de Síria. Durant el trajecte recordàvem la nostra ciutat (Alep) com si fos el cel
−tot i que en realitat era un infern− perquè no sabíem el que ens oferiria el viatge.
No és fàcil fugir mentre sents por per la
teva vida, però no teníem una altra opció.
De l’experiència em quedo amb el fet que
era una manera de sortir al món. Imagina:
mai havia sortit de casa i tenia l’oportunitat
de creuar Europa! Volia ser optimista. Sabia que era una experiència única a la vida
i no volia estar trista tota l’estona.

Quins prejudicis cal desmuntar en la percepció
que tenim a Europa dels refugiats?

L’ésser humà tendeix a tenir por d’allò que no
coneix. Entenc que és una mica intimidador
veure com arriba tanta gent de diferents cultures i països. Però per això estic aquí. Per explicar-los que soc igual que ells. Potser menjo
coses diferents, vesteixo diferent, però tots
som humans i tenim les mateixes necessitats
bàsiques: un lloc on viure segurs, una feina...
L’única ambició que tenim és començar de
zero i tenir una segona oportunitat.
Creus que ens hem tornat immunes a les
desgràcies alienes?

Els conflictes socials, encara que siguin a
l’altra punta del món, ens afecten a tots.
La gent està molt acostumada a sentir als
telenotícies: deu morts aquí, trenta morts
allà, etc. Jo vull dir a la gent que no soc un
número; soc humana, també.
Curiosament, el teu nom significa ‘nova
vida’ en kurd. Com és la teva nova vida a
Europa, Nujeen?

Els conflictes
socials, encara
que siguin
llunyans, ens
afecten a tots ”

Va ser com un somni fet realitat. La gent em
preguntava: “Com t’imaginaves el Camp
Nou?”. I jo els deia: “No me l’imaginava, mai
hauria pensat que algun dia hi podria venir”.
Va ser emocionant veure’ls jugar.
I què et va sorprendre més del partit?

En els partits televisats, quan marca l’equip
rival sents xivarri, el locutor parla… Però
aquí quan va marcar el Celta es va fer el
silenci. Gairebé podies sentir els ocells! Em
va impressionar molt!
Vas poder conèixer el president…

Em va donar la benvinguda, vam estar parlant una estona i va ser molt amable. Me’l
mirava i no m’ho podia creure. Vam parlar
de la història del Barça i va quedar sorprès
del que jo sé, tot i no ser d’aquí.
I també et van saludar els jugadors, oi?

Va creuar el camp i va marcar. Després ve
l’època daurada de Guardiola. La final de la
Champions amb el Manchester United, 3 a
1. Va ser el 27 de juny, tenia moltes ganes
que arribés aquell dia. Quan vam aixecar el
trofeu va ser un moment molt feliç.
Quina memòria!

És totalment diferent de la que tenia a Síria. Allà no podia anar a l’escola, estava aïllada del món i els meus germans no tenien
feina. Ara vaig a l’escola, faig molts deures
i exàmens, em llevo d’hora, tinc amics amb
els quals ric molt… Veig un futur al meu
davant, tinc plans i això em fa
molt feliç.
Quin és el teu primer record
del Barça a Síria?

Recordo Eto’o i Ronaldinho. I el partit
que més em va
marcar va ser la
final de la Champions del 2006
amb l’Arsenal,
que van quedar 1
a 2. Em va fer molt
feliç veure guanyar el
Barça! El 2007 el meu
germà em va ensenyar el vídeo del gol
de Messi a Getafe.

I la final del Mundial de Clubs del 2009!
Vam estar a punt de perdre i gairebé no
guanyem el sextet. I qui no se’n recorda,
del 2-6 i el 5-0 amb el Reial Madrid?
I per què t’agrada tant, el Barça?

Perquè els jugadors són uns lluitadors, com
jo. M’agrada la gent determinada, persistent. I per l’eslògan, perquè el Barça és més
que un club.
Amb quin jugador t’identifiques més?

M’agrada molt Messi. Es mereix
estar on està. Els seus inicis, però,
van ser complicats. M’identifico amb ell. Té un do i va
arribar al lloc adequat. I
ara, mira-te’l!
Aprofitant la teva vinculació amb el Club vas
poder veure el partit
Barça-Celta al Camp
Nou. Era la teva primera vegada en
un estadi. Com
vas viure
l’experiència?

Vaig trobar-me amb Piqué i li vaig regalar el
meu llibre. Va ser molt simpàtic. Vaig parlar
amb Messi, amb Rakitic, i amb Ter Stegen en
alemany. Però el que més m’ha emocionat és
sentir que formo part del Barça. Ha estat un
dels millors moments de la meva vida.
Com va anar el rodatge del vídeo de Nadal?

Tenia molta gent al voltant de l’equip de
gravació. Al principi va ser estrany però
després em vaig oblidar de la càmera i vaig
gaudir de l’experiència d’anar en autobús
de Colònia a Barcelona. Mai ho oblidaré.
Com bé saps, la Fundació Barça utilitza el
futbol com a eina de cohesió social arreu del
món. Com creus que pot ajudar l’esport als
infants i joves refugiats?

A mi m’ha ajudat en els mals moments
que he passat a Síria. En el meu cas, no
practicant-lo, però sí seguint-lo. Tot el
que m’envoltava era una mica trist, però
seguir l’actualitat del Barça em feia feliç.
I per als infants que el practiquen és un
element que ajuda a normalitzar les seves
vides en situacions delicades.
Tot i el teu bon nivell d’anglès no vas començar a anar a l’escola fins als 17 anys…

Sí. La meva infància va ser diferent de la dels
altres nens i nenes. A Síria no sortia gaire de
casa, a causa de la meva mobilitat. Vivíem
en un pis elevat, en un edifici sense ascensor.
Tenia molt de temps lliure i volia aprendre.
Llavors em vaig interessar pels llibres i mirant la televisió vaig aprendre anglès.
Per cert, què vols ser de gran, Nujeen?

M’agradaria estudiar física i potser arribar
a ser astronauta! n
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Jordi Cardoner recull el premi Fundació de l’Any dels Peace & Sport Awards per la seva tasca en favor dels infants vulnerables en situació d’exclusió
social, contextos de violència o problemes d’accés a l’educació.

La Fundació Barça, premiada
com a Millor Fundació de l’Any
Peace & Sport va reconèixer la tasca de la Fundació, especialment pel programa amb
nens i nenes refugiats, en un acte celebrat a Mònaco i presidit pel príncep Albert II
XAVIER VILÀ
FOTOS: © FC BARCELONA / GERMÁN PARGA

L

a Fundació Barça ha estat premiada a la X edició dels Peace & Sport
Awards com a Millor
Fundació de l’Any, en reconeixement per la seva
tasca i especialment pel
projecte de suport i ajut a persones refugiades. Aquest projecte està finançat per la
Fundació Stavros Niarchos i compta amb
la seva total col·laboració.
El vicepresident primer del FC Barcelona i de la Fundació Barça, Jordi Cardoner,
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acompanyat de la directora general de la
Fundació, Mària Vallès, va recollir aquest
guardó en un acte presidit pel príncep
Albert II de Mònaco i celebrat al Monte
Carlo Sporting del principat.
El jurat d’aquests prestigiosos premis ha
valorat la tasca de la Fundació en la promoció de la protecció i el suport psicosocial dels nens i joves refugiats i l’execució
de projectes en el terreny per millorar la
qualitat de vida d’aquests infants i adolescents, potenciant la prevenció i la resolució de conflictes i afavorint la inclusió i la

integració social. En aquesta edició també
estaven nominats la Fundació Deutsche
Fussball i la Fundació PSG.
Els premis Peace & Sports formen part
del Fòrum Internacional Anual, que és un
dels esdeveniments mundials més importants que convoca el món de l’esport per
la pau. El Fòrum reuneix més de 600 representants d’institucions de més de 110
països, incloent-hi caps d’Estat, premis
Nobel de la Pau, òrgans de govern esportiu
i atletes d’alt nivell, així com organitzacions
internacionals, ONGs i acadèmics. n

Explicar què vol dir l’expressió
més que un club i com treballa
la Fundació del Barça va ser el
repte de la intervenció que va fer Jordi
Cardoner al Peace & Sport International
Forum. Un parlament que va copsar
l’atenció i la sensibilitat dels assistents,
ja que va fer-ho a través dels testimonis
i les històries personals d’alguns beneficiaris de l’Entitat.
Aquest any el vicepresident primer del
Barça i de la Fundació ha estat un dels
ponents del Fòrum, en què va participar en una taula sobre l’exclusió social
de la infància i la capacitat de l’esport
com a eina per combatre aquestes
situacions, especialment en entorns

© FC BARCELONA / GERMÁN PARGA

‘Més que
un club’ al
Peace & Sport
International
Forum

Jordi Cardoner va realitzar una intervenció molt emotiva al Fòrum Internacional.
urbans. En aquesta sessió, moderada
per Yasir Kahn, cap de produccions d’Al
Jazeera, també hi van participar Taleb
Rifai, secretari general del World Tourism

Organization, Khalida Popal, excapitana de l’Afganon Woman Footbal Team, i
Fatuma Adan, fundadora del Horn of Africa
Development Initiative.

Peace & Sports
Awards

Recepció del príncep
Albert II de Mònaco

© FC BARCELONA / GAETAN LUCI - PALAU DEL PRÍNCEP DE MÒNACO

Amb motiu del premi de Fundació de l’any, el vicepresident primer del Barça i la directora general de la Fundació van ser rebuts en audiència oficial pel príncep Albert II de Mònaco al palau
monegasc. Com a obsequi de cortesia, Jordi Cardoner li va lliurar una samarreta del Barça amb el
seu nom i dues de petites per als seus fills bessons.

El príncep Albert va rebre el vicepresident del FC Barcelona i la directora de la Fundació.

Peace & Sports és una organització
independent amb seu al Principat
de Mònaco, promoguda pel príncep
Albert II, que treballa en zones d’arreu del món on les comunitats s’han
distanciat entre si i on les polítiques
tradicionals no han aconseguit
establir un diàleg amb l’objectiu de
restablir les relacions pacífiques.
El seu objectiu és portar els valors
estructurants de l’esport al cor de les
comunitats i persones en crisi a tot
el món.

REVISTA BARÇA
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IMPLICACIÓ DELS JUGADORS PROGRAMA DE BENESTAR EMOCIONAL PEDIÀTRIC

Piqué i Dídac Lee
van visitar els
infants residents
a la Casa Ronald
McDonald.

El primer equip fa la
visita més esperada
El 5 de gener va tenir lloc
l’entrenament de portes obertes
del primer equip, i tot seguit els
jugadors van visitar un miler
d’infants ingressats als hospitals

E

l programa de Benestar Emocional Pediàtric
de la Fundació Barça té
com a objectiu millorar
l’estat anímic d’infants
que passen per moments
molt delicats de salut.
Aquesta iniciativa està en marxa durant tot
l’any i beneficia més de 100.000 nens i nenes, però és al Nadal quan viu un dels seus
moments més especials. Parlem del dia de
l’Entrenament de Portes Obertes del primer
equip i de la posterior visita dels jugadors a
diversos hospitals de Catalunya per entregar regals als infants ingressats. Enguany
aquestes accions es van celebrar el dia 5
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MARC PARRAMON

Valverde, Vermaelen i Bartomeu, amb un dels infants ingressats a Sant Joan de Déu.
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Cardoner, Iniesta i
Valverde van anar
a l’Hospital Sant
Joan de Déu.

© FC BARCELONA / GERMÁN PARGA
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Messi i Suárez van
repartir regals a
l’Hospital de Sant Pau.

© FC BARCELONA / MIGUEL RUIZ

Dels 12.000 assitents a
l’entrenament més de
4.500 eren joves adscrits
a entitats socials

El robot Pol, convidat especial
a l’entrenament
El robot Pol no es va voler perdre
l’entrenament de portes obertes.
Gràcies a aquest giny de l’àrea d’innovació social de la Fundació, en Gustavo,
un nen hondureny de 10 anys ingressat
a l’Hospital de Sant Pau, va poder seguir
l’esdeveniment a distància, i fins i tot va
poder entrar al terreny de joc mentre teledirigia el robot des de la seva habitació de
l’hospital. Aquesta iniciativa, promoguda

per la fundació de l’exjugador del FC Barcelona Éric Abidal i la Fundació Barça, compta
amb la col·laboració de l’empresa AWABOT,
encarregada de desenvolupar tècnicament
l’aparell. És la segona vegada que s’utilitza
després de la prova pilot que va tenir lloc a
l’estiu passat. La Fundació treballa perquè
properament aquest robot permeti conèixer
les instal·lacions del Club a cinc infants per
setmana ingressats als hospitals catalans.

de gener, coincidint amb el dia de la nit de
Reis. Com és habitual, el Miniestadi presentava un aspecte excepcional, amb més de
12.000 assistents, dels quals més de 4.500
eren infants i joves convidats per la Fundació, pertanyents a entitats socials que
treballen en l’àmbit de la infància i la discapacitat. A peu de gespa i a primera fila la
Fundació va ubicar 50 persones en cadira
de rodes, una nova mostra de la sensibilitat
de l’entitat per aquest col·lectiu.
Després de l’exhibició davant l’afició, els
jugadors, els directius del Club i els patrons
de la Fundació es van repartir en grups per
visitar nou centres hospitalaris, on van poder saludar un miler d’infants ingressats i
entregar-los regals. Aquestes visites va ser
possibles gràcies a la col·laboració d’Assitència Sanitària. Els espais visitats van ser:
H. Vall d’Hebron, H. Sant Joan de Déu, H.
de Sant Pau, H. Germans Trias i Pujol, H.
de Barcelona, Cottolengo, Casa Ronald McDonald i, enguany per primera vegada, un
centre de fora de l’àrea metropolitana de
Barcelona, el Parc Taulí de Sabadell.n
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Implicats contra el
càncer infantil
El Barça fa un donatiu de més de 350.000 euros per construir el SJD
Pediatric Cancer Center, fruit de la recaptació dels partits dels Legends

E

l FC Barcelona va lliurar
el 19 de gener passat
un donatiu superior als
350.000 euros per a la
construcció del nou SJD
Pediatric Cancer Center
de Barcelona, un projecte que té com a objectiu incrementar
en un 30% la seva capacitat per tractar el
càncer infantil. El nou centre atendrà 400
pacients cada any, i encara cal recaptar 15
milions d’euros perquè es converteixi en
realitat. L’aportació del Barça és fruit de la
recaptació de dos partits jugats pels equips
de les Llegendes del Barça i del Manchester United, celebrats els passats 20 de juny
al Camp Nou i 2 de setembre a Old Trafford. L’equip de Llegendes està format per
exjugadors del Club ja retirats que disputen partits amb altres combinats com, en
aquest cas, el Manchester United.
El vicepresident primer del FC Barcelona i de la Fundació, Jordi Cardoner, va
destacar la necessitat de donar suport al
projecte “perquè sigui una realitat al més
aviat possible i salvi vides”, i va agrair la
implicació i el gest dels Legends del Barça
“pel seu suport a un hospital que aquest
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JOSEP GIRALT

Ronaldinho va ser un dels jugadors que van disputar els partits solidaris dels Barça Legends.

Cardoner: “El
Pediatric Cancer
Center serà un
projecte que
salvarà vides”

any celebra el seu 150è aniversari i que és
una institució emblemàtica”. Cardoner va
recordar una vegada més que l’única manera de progressar és comprometent-se
col·lectivament. Això és el que fa que un
equip, una companyia, una societat i una
civilització avancin.
Per la seva banda, el directiu Pau Vilanova
va voler destacar que “des del primer minut
tots els jugadors dels Barça Legends es van
sentir implicats i plenament compromesos a poder participar i ajudar amb la seva
aportació a aquest projecte”. n

Imatge virtual del futur SJD Pediatric Cancer
Center, que estarà ubicat al costat de l’Hospital
Sant Joan de Deú, a Esplugues de Llobregat.

L’Hospital Sant Joan
de Déu tindrà el centre
oncològic infantil més
gran d’Europa
L’objectiu és arribar
a recaptar 30 milions
d’euros per poder fer
realitat el projecte

EL NOU HOSPITAL

El Pediatric Cancer
Center, més a prop
La campanya de captació de fons, que també va comptar amb el
suport de la Fundació Leo Messi, garanteix que la construcció del nou
hospital oncològic s’iniciï en els propers mesos
J. G.

L

a campanya de fundraising
per crear el nou SJD Pediatric
Cancer Center ha recaptat fins
ara 15 milions d’euros, una
gran fita, però encara falten
15 milions més per convertir aquest centre en l’hospital oncològic infantil més gran
d’Europa. En l’actualitat Sant Joan de Déu
atén 215 casos nous a l’any. La intenció és
duplicar aquestes xifres en una superfície
total de 8.400 m2, en un edifici de quatre
plantes situat al costat de l’actual hospital,
a Esplugues de Llobregat, Barcelona. L’hos-

pital actual és un centre de referència a tot
Europa perquè incorpora els últims avenços en la lluita contra el càncer. Amb l’import aconseguit fins a la data, el nou centre
ja té assegurat l’inici de les obres, previstes
per al primer quadrimestre d’aquest any.
Perquè aquest gran projecte esdevingui
una realitat, Sant Joan de Déu va emprendre al febrer del 2017, amb la col·laboració
de la Fundació Barça, una campanya anomenada #Paralosvalientes, amb l’objectiu
d’implicar la societat civil a través de grans
donants i microdonacions per tal que es pu-

gui crear aquest centre. Des de llavors han
estat milers els particulars, les empreses i
les entitats que s’han sumat a aquesta iniciativa que pretén donar resposta a una
realitat que ens afecta a tots: el suport
a la investigació del càncer infantil i la
recerca de nous tractaments que siguin
menys agressius per als petits que pateixen aquesta malaltia.
Una de les personalitats més mediàtiques que s’han adherit a la iniciativa ha
estat Leo Messi, mitjançant la seva pròpia
fundació, que es va sumar a la campanya
#Paralosvalientes protagonitzant un vídeo
en què llançava un missatge clar: “Tots som
invencibles quan unim les nostres forces”. El
10 del Barça va demostrar, un cop més, que
és un 10 també fora dels terrenys de joc en
ensenyar la seva sensibilitat i altruisme amb
els infants que pateixen càncer.
El Casal de l’Avi Barça, format per socis
jubilats de l’Entitat, també va realitzar una
aportació de 10.000 euros.
El SJD Pediatric Cancer Center disposarà de 40 habitacions, quatre càmeres per
a trasplantaments de progenitors hematopoètics, 30 boxs a l’hospital de dia, 20 per a
consultes externes, radiofarmàcia, laboratori i altres serveis no assistencials. n

REVISTA FUNDACIÓ

15

ENTREVISTA LILIAN THURAM

“El Barça
creu que
no només
el futbol és
important”
L’exjugador francès del FC Barcelona (2006-2008) ha destacat sempre per ser
una persona compromesa amb la societat i un gran activista contra el racisme
XAVIER VILÀ
FOTOS: © FC BARCELONA / GERMÁN PARGA

D

es que es va retirar del futbol l’any 2008 s’ha dedicat
plenament a la seva fundació, que té com a objectiu
combatre els prejudicis a
través de l’educació.
Com creu que una entitat com el Barça pot
ajudar en un tema tan greu com la crisi dels
refugiats?

Per mi és molt important perquè pot ajudar que es parli d’aquesta temàtica, perquè la gent entengui que cal no oblidar
que quan parlem dels refugiats estem
parlant d’homes, dones i infants. Crec
que quan tens una fundació, com el Barça, que parla d’aquesta temàtica, va molt
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bé perquè la gent sigui conscient que cal
ajudar aquestes persones.
Vostè ha dit alguna vegada que es parla de
refugiats com a ciutadans d’una categoria
inferior...

Sí, és veritat, moltes vegades la gent oblida
que són persones. A la nostra societat, moltes
vegades, quan es parla d’un refugiat, o d’un
sense papers, penses que no són persones com
tu. Jo crec que la força de la Fundació del
Barça et pot dir “atenció, cal ajudar aquestes
persones”, perquè sovint la gent pensa que
no s’hi pot fer res. Considero que la primera
cosa que podem fer és mostrar a la gent a qui
li agrada el Barça, que és moltíssima, que el
Club, la Fundació del Barça, poden fer coses, i
nosaltres també. Podem fer coses per canviar
la imatge que tenim sobre aquestes persones.
Més enllà que el Barça sigui un altaveu i es

preocupi per aquesta situació, què més es
pot fer?

La solució és ajudar aquestes persones
econòmicament, ajudar també a través
de l’esport, perquè quan les persones juguen juntes canvien la seva mentalitat.
Per això el futbol és molt bo per crear
aquest lligam. I aquest lligam ens pot
ajudar a veure que si el Barça fa això jo
també puc fer-ho, mitjançant una associació a prop de casa o alguna cosa per
ajudar. Cal afavorir les relacions humanes; és el més important però també el
més difícil.
Moltes vegades la gent oblida que cal
fer coses per a les persones que viuen una
situació problemàtica o complicada.
Quins objectius li agradaria assolir els pròxims anys en aquest repte?

Podem convèncer altres equips de fut-

JUNTS CONTRA EL RACISME

Cal afavorir
les relacions
humanes; és el
més important
però també el
més difícil”

Lilian Thuram i Jordi Cardoner a l’acte de
signatura al Camp Nou.

Acord amb la
Fondation Thuram

bol de poder treballar conjuntament en
aquest tema, que podem col·laborar per
aconseguir aquests objectius, seria un
gran èxit. És un repte molt difícil, tot i que
hi ha moltes fundacions en molts equips,
però si un dia totes aquestes fundacions
fan una acció conjunta per a mi seria una
cosa molt important.
Sovint la gent, els equips, tenen por
d’afrontar problemàtiques com la dels
refugiats, el racisme, el sexisme, però si
fem tots junts alguna cosa seria realment
espectacular.
En què consisteix l’acord que ha establert la
seva fundació amb la del Barça?

Aquest acord permetrà que la Fundació del
Barça ajudi la meva fundació per treballar
en temes de racisme, sexisme, homofòbia,
etc. Treballarem junts per canviar la sensibilitat de la gent en aquestes problemàtiques. Tot i que no és la primera vegada que
treballem junts. El 2008 la Fundació del
Barça ens va ajudar en diversos projectes.
Quan vaig arribar aquí l’any 2006 vaig sentir aquesta expressió que el Barça és més

que un club, i de seguida vaig veure que
això és veritat. El Barça, la Fundació del
Barça, creu que no només el futbol és important i que podem fer més coses.
Per què creu que aquest acord pot ajudar a
aconseguir objectius amb els infants?

Crec que parlar amb els infants per a nosaltres, per al Barça, és més fàcil. Jo, per exemple, he estat jugador de futbol i només per
això és més senzill captar l’atenció dels infants, igual que per a la Fundació del Barça. A
més, quan fas una conferència o una xerrada
sobre alguna de les temàtiques que comentàvem, el fet d’estar amb el Barça dona molt
més prestigi i credibilitat.
Des del 2008 fins ara queda molt treball per fer?

I tant, queda molta feina per fer. Però cada
cop que surto a donar xerrades fora de
França em trobo amb gent que vol fer coses
bones, encara que el context i la situació siguin molt complicades, perquè hi ha molta
gent bona i que vol fer coses, encara que
siguin petites. Si fem passos, encara que
siguin petits, anirem endavant. ■

L’esport és una eina de lluita
altament eficaç contra el racisme, el sexisme i l’homofòbia.
Sota aquesta premissa, la Fundació
Barça i la Fondation Thuram han signat un acord de col·laboració que té
per objectiu una participació conjunta en diferents programes i fòrums
per tal de lluitar contra aquestes
greus problemàtiques socials.
La Fundació Barça comptarà amb la
participació de la Fondation Thuram
en els seus programes per aprofitar
la seva experiència en elements
d’educació i sensibilització contra
el racisme a partir del model amb
el qual treballen. Tenen una gran
experiència en aquest àmbit amb
diversos projectes que s’han portat a
terme des de l’any 2008. L’exjugador
del Barça participarà en programes,
actes i viatges sobre el terreny organitzats per la Fundació.
La Fondation Thuram és una fundació referent en la lluita contra el
racisme. El seu eslògan és Contra
el racisme, s’ha d’educar i afronta
aquesta problemàtica, així com
l’homofòbia i el sexisme, mitjançant
els conceptes d’igualtat, singularitat
i educació.
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Aliança per fer créixer
el ‘FutbolNet’ inclusiu
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La Fundació Barça, Agitos i el Comitè Paralímpic Internacional s’uneixen per
promoure activitats esportives per a infants i joves amb discapacitat

Sessió de formació d’esport inclusiu per a monitors de ‘FutbolNet’ impartida gràcies a l’acord establert amb la Fundació Agitos i el Comitè Paralímpic.

JOAN MARCET

E

stà demostrat que l’esport és
un element clau per a la inclusió social de les persones amb
discapacitat. En aquest context
neix l’acord de col·laboració
entre la Fundació Barça, la Fundació Agitos
i el Comitè Paralímpic Internacional (CPI).
Aquesta col·laboració introduirà cinc esports paralímpics per implementar amb la
metodologia FutbolNet, així com un recull
de dinàmiques esportives per millorar la inclusió de persones amb discapacitat basades en l’experiència i els materials del programa I’m POSSIBLE (Soc possible), de la
Fundació Agitos. A més a més, l’organització ha elaborat un decàleg amb indicacions
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i recomanacions per erradicar i minimitzar
les barreres que dificulten la inclusió de
persones amb discapacitat, que des de la
Fundació Barça s’implementarà en totes les
seves activitats.
El Comitè Paralímpic Internacional és
l’òrgan de govern mundial del moviment

Les noves eines
desenvolupades
conjuntament permetran
complementar i
especialitzar la
metodologia ‘FutbolNet’

paralímpic. La seva tasca principal és organitzar els Jocs Paralímpics i els Jocs Paralímpics d’hivern, així com actuar com a
Federació Internacional per a deu esports,
supervisar i coordinar campionats del món
i altres concursos.
L’objectiu del CPI és donar suport als atletes paralímpics per aconseguir l’excel·lència esportiva i inspirar i sensibilitzar arreu
del món. Lluita per aconseguir una societat
més inclusiva per a persones amb discapacitat a través de l’esport. L’entitat que desenvolupa aquests objectius és la Fundació
AGITOS, que duu a terme projectes arreu
per canviar la vida de milers de persones.
Les seves prioritats se centren a proporcionar vies sostenibles per a la realització de
l’esport paralímpic; sensibilitzar sobre el
món de la discapacitat i la inclusió; repre-

sentar atletes en l’àmbit mundial, i empoderar atletes per maximitzar-ne el talent i
la interiorització de valors.
El moviment paralímpic està creixent arreu del món en qualitat i en quantitat. En
l’última edició dels Jocs Paralímpics d’estiu, organitzats a Rio de Janeiro el 2016,
el nombre d’atletes participants va ser de
més de 4.200 (1.670 dones) i va incloure
22 modalitats esportives. L’assistència total
als esdeveniments va ser de més de 2,15
milions d’espectadors, i a més aquesta edició va ser televisada en 154 països.
El vicepresident primer del FC Barcelona, Jordi Cardoner, per part de la Fundació Barça, Andrew Parsons per part del
Comitè Paralímpic Internacional, i el CEO
d’IPC, Xavier González, van signar l’acord
en un acte que es va celebrar a la Llotja
del Camp Nou. Cardoner va mostrar-se
satisfet per aquesta nova aliança: “Ambdues entitats volem ajudar a la millora de
la qualitat de vida de nens i nenes amb
discapacitat, i ho volem fer vehiculant-ho
a través de l’esport. Aquest acord també
ens permetrà complementar la nostra metodologia FutbolNet i aconseguir més bons
resultats per a la integració de persones
amb discapacitat en els nostres progra-
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Acord amb un gran potencial

Representants de la Fundació Barça i de la Fundació Agitos a la Llotja President Suñol.

mes”. Per la seva banda, Andrew Parsons
es va mostrar convençut del potencial de
l’acord: “Gràcies a l’abast mundial de la
Fundació Barça, els joves de tot el món
que participen en les activitats de FutbolNet també aprendran més sobre el moviment paralímpic i els valors paralímpics”.
La inclusió social és una de les principals línies d’actuació de la Fundació Barça,
que porta a terme programes que utilitzen

metodologies adequades per a la integració de la infància amb discapacitat. Molts
d’aquests programes es desenvolupen sota
la metodologia FutbolNet, que utilitza el
futbol com a eina per promoure valors entre els joves mitjançant una docència innovadora. FutbolNet permet treballar de manera coordinada per adaptar el contingut
a les necessitats reals dels projectes en què
s’utilitza aquesta metodologia. n

La Fundació Barça va ser la primera fundació esportiva de la història a signar un acord de col·laboració amb el Comitè Olímpic Internacional.
Ara, després de rubricar l’acord amb el
Comitè Paralímpic Internacional i la Fundació Agitos, es converteix en la primera
Fundació Esportiva arreu del món que té
un conveni de col·laboració amb ambdues
entitats del moviment olímpic.
La Fundació Barça i el COI van signar el
seu acord de col·laboració el 2013 amb
l’objectiu de traslladar el projecte FutbolNet, en format de torneig, a la xarxa
de centres que l’Olympafrica Foundation
té en aquest continent. En l’actualitat el
projecte arriba a 43 centres de 37 països i
se’n beneficien anualment més de 85.000
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Acords
pioners amb
el moviment
olímpic

Josep Maria Bartomeu amb Thomas Bach, president del COI.
infants i joves. L’Olympafrica FutbolNet Cup
treballa el foment de valors basats en la
metodologia FutbolNet de la Fundació Barça.
L’objectiu és que els infants i joves treballin
diversos valors a partir de la pràctica del
futbol, incorporant el diàleg com una part
activa del joc.
La feina feta fins ara en el marc de l’aliança
entre la Fundació Barça i el COI ha complert
objectius. Ha aconseguit arribar a un gran
nombre de països del continent africà

aplicant una metodologia pedagògica
que està demostrant que el llenguatge
dels valors i el futbol és universal. Aquest
projecte ja consolidat compta amb un
gran nivell de satisfacció entre participants i organitzadors, com demostren les
declaracions del director de Olympafrica,
Thierno Diack: “L’aplicació del FutbolNet
a l’Àfrica està tenint un impacte positiu
entre els joves, ja que els ensenya valors
que els ajuden en el seu dia a dia”.
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El regal
solidari del
Barça Femení
Representants de la Fundació Barça van coordinar la trobada entre les jugadores i l’entitat Ibn Battuta en un camp d’entrenament.

A iniciativa de les jugadores, i amb
ajuda de la Fundació, van entregar
material esportiu a una entitat que
treballa amb joves immigrants
JORDI CLOS
FOTOS: © FC BARCELONA / VÍCTOR SALGADO

A

pocs dies de les festes nadalenques, el Barça Femení
va voler fer un gest solidari. El conjunt blaugrana va
decidir entregar el material
esportiu usat durant la primera part de la temporada a
una entitat social que treballés amb un col·
lectiu vulnerable. Així, en coordinació amb
la Fundació Barça, les jugadores van regalar botes de futbol, guants i pòsters a Ibn
Battuta. Es tracta d’una organització sense
ànim de lucre que acull joves immigrants no
acompanyats.
Dit i fet. La donació es va produir en un
matí inoblidable, ja que per a tots ells era
la primera vegada que trepitjaven la Ciutat
Esportiva. La curiositat i la il·lusió entre els
joves eren màximes. “On és Messi? De veritat és aquí és on s’entrena?”, no deixaven
de repetir. Resolts els dubtes, els adolescents es van trobar amb les jugadores del
Femení, que acabaven d’entrenar-se, i els
van obsequiar amb les bosses de material.
Després de la trobada, en què l’equip va
prendre consciència de la difícil situació
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dels nois, la capitana Laura Ràfols revelava com va sorgir la iniciativa. “Va ser idea
de la Ruth, que un dia va dir: ‘Fem alguna
cosa amb les botes’. És cert que al llarg de la
temporada ens en van donant i no les gastem, ni molt menys. Totes vam pensar que

La trobada va ser un regal
doble per als joves, ja que
era la seva primera visita
a la Ciutat Esportiva

era una idea superbona i que si algú en podia fer ús era molt millor que llençar-les”.
La ideòloga Ruth García també explicava
com se li va acudir: “Va ser casual. Estava
mirant la televisió i vaig veure uns nens
que estaven jugant a futbol sense sabates,
sense botes. Vaig arribar al vestidor i vaig
proposar aquesta idea. El vestidor a la primera ho va acceptar. Tenim el privilegi que
hi ha marques que ens patrocinen i era una
manera d’ajudar nens”. Ho van aconseguir.
Sens dubte, un regal de reines anticipat
que va tenir un ampli ressò. n

La capitana Laura Ràfols, en el moment de l’entrega del material esportiu als joves.

ÉTICA Y VALORES

LA MUJER DEPORTISTA

E

n muchas sociedades las mujeres han progresado en cuanto
al acceso a la enseñanza, el
trabajo, los ingresos y la política. Pero el hecho de que
instituciones y leyes reconozcan la igualdad de derechos
entre hombres y mujeres no
implica que sus talantes, actitudes, actuaciones, esquemas de valores y
preferencias sean idénticos. Es más, a menudo
estas diferencias responden a circunstancias
inaceptables. Así, por ejemplo, los estudios sociológicos constatan que hombres y mujeres
vivimos el deporte de forma distinta. Pero debemos cuestionarnos el modo en el que se nos
condiciona desde pequeños. Muchas veces
nuestra socialización desvirtúa nuestras predisposiciones deportivas. Durante demasiado
tiempo la educación sexista y diferenciada que
han recibido niños y niñas ha masculinizado
muchos deportes. De hecho, la ideología sociopredominante no sólo masculiniza determinadas modalidades deportivas, sino que
también feminiza otras. Aunque actualmente
se fomentan diferentes conductas y valores
respecto al ejercicio físico o los padres siguen
regalando balones a los niños y muñecas a las
niñas. Las diferencias entre práctica deportiva
masculina y femenina son inmorales cuando
éstas son fruto de restricciones inadmisibles,
es decir, de situaciones psicosociales injustas
sufridas por niñas, chicas y mujeres.
En estos momentos, en nuestro país, la situación de la mujer deportista dista mucho de
ser la óptima. Nuestra sociedad sigue dificultando la plena incorporación de la mujer a la
vida deportiva, es decir, la equiparación de sus
posibilidades respecto a las masculinas. Por lo
tanto, podemos seguir hablando de una discriminación que afecta a las mujeres que quieren
hacer deporte. Discriminar implica dar un trato injusto, inmotivado y arbitrario en la imposición de cargas o la adscripción de beneficios
o privilegios. De hecho, somos herederos de
una historia deportiva abusivamente y abiertamente sexista. Se creyó que el deporte era
una actividad exclusivamente masculina. Sin
ir más lejos, Pierre de Coubertin -artífice del
olimpismo moderno- creía que el papel de la
mujer en los Juegos Olímpicos debía ser, como
en los antiguos torneos, el de coronar y aplau-

JOTAERE

GUILLEM TURRÓ ORTEGA

dir a los vencedores, una función meramente ornamental. Fue así como en los primeros
Juegos, celebrados en Atenas (1896), las mujeres no pudieron participar. Desde entonces la
presencia femenina en el mundo deportivo ha
supuesto una lucha persistente contra una misoginia sustentada en el miedo, el dogmatismo y la ignorancia. Kathrine Switzer y Hassiba
Boulmerka son exponentes de esta admirable
y valiente revuelta. Pero, a pesar de que el deporte femenino haya avanzado y mejorado,
un montón de indicadores nos recuerdan que
queda mucho camino por recorrer. En nuestro imaginario social, las ideologías deportivas predominantes siguen estableciendo una
marcada dicotomía entre deportes típicamente femeninos y masculinos. Las estructuras
socioculturales configuran pautas deportivas
reacias al cambio. Un ejemplo podrían ser las
declaraciones de Carlo Ancelotti cuando era
entrenador del Real Madrid: “El fútbol no es
un juego para señoritas».
Esperamos que cada vez sean más las personas que viven su relación con el deporte al
margen de unos patrones socioculturales machistas. La evolución del deporte debería implicar que las mujeres puedan asumirlo como

una esfera propia y favorable para desplegar
sus necesidades, voluntades y deseos. Apostamos por un deporte impregnado de una sensibilidad menos agresiva y más amable y lúdica,
con la capacidad de humanizar nuestras vidas.
Hay que reivindicar otras formas de entender
el deporte que huyan de la supremacía del
deporte espectáculo y que contengan valores universales al margen de nuestro género.
Continuaremos aspirando a que el deporte no
esté sometido a situaciones alienantes, es decir, que sea la expresión de una elección libre y
personal. Sólo así conseguiremos que la praxis
deportiva esté al servicio de una vida más auténtica, plena y feliz.
Guillem Turró Ortega, investigador de la
Cátedra Ethos-URL y profesor de Ética en la
Facultad de Psicología, Ciencias de la Educación
y del Deporte Blanquerna-URL. Autor del libro
‘Ética del deporte’ (Editorial Herder).
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CÀNCER INFANTIL

ÒRGAN CONSULTIU
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Umtiti, a la Casa dels
Xuklis de Barcelona

© FC BARCELONA / GERMÁN PARGA

Creació d’un consell
sobre ‘bullying’

Samuel Umtiti i Jordi Cardoner amb els residents de la Casa dels Xuklis.

Els nens i nenes que s’allotgen amb les seves
famílies a la Casa dels Xuklis de Barcelona
van rebre a principis de gener la visita de
Samuel Umtiti, jugador del primer equip
del FC Barcelona, i de Jordi Cardoner, vicepresident primer del FC Barcelona i de la
Fundació Barça. En aquesta emotiva trobada la Fundació va repartir regals a tots els
assistents, i els infants van poder parlar una

estona amb el jugador camerunès, que es
va mostrar molt sensibilitzat amb la delicada situació que viuen aquests infants i les
seves famílies.
Es tracta del segon any que, amb la col·
laboració de la Fundació Éric Abidal, s’organitza aquesta visita a la Casa dels Xuklis,
un espai d’acollida per a les famílies de
nens i nenes amb càncer, gestionada per
l’AFANOC, l’Associació de Familiars i Amics
de Nens Oncològics de Catalunya. Aquesta
entitat, creada el 1987, acull cada any unes
200 persones a les seves delegacions de
Barcelona, Tarragona i Lleida. n

DIVULGACIÓ
© FC BARCELONA / GERMÁN PARGA

Gràcies a la col·laboració de
la Fundació Abidal, el jugador
camerunès del Barça va compartir
una tarda amb els infants del centre

Presents a La Ciutat
dels Somnis

SEGUIMENT DELS PROJECTES

© FC BARCELONA / G. PARGA

Reunió del patronat al CaixaForum

Abans de les festes de Nadal el patronat
de la Fundació va celebrar una de les seves reunions a l’edifici del CaixaForum de
Barcelona. En aquesta reunió el patronat
va fer balanç dels primers cinc mesos del
nou exercici, i va destacar la feina feta
amb el programa de refugiats i el progra-
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ma de prevenció del bullying. També va
ressaltar el fet que la Fundació hagi estat
nomenada Millor Fundació de l’Any als
Peace & Sport Awards atorgats a Mònaco.
Posteriorment els patrons van trobar-se
amb Jaume Giró, director general de la
Fundació Bancària “la Caixa”. n

La Fundació va constituir al mes de
desembre un consell assessor sobre el
bullying format per docents, psicòlegs,
testimonis, investigadors, educadors
emocionals, experts en ciberbullying i
professionals de l’àrea clínica o judicial
amb la finalitat de debatre, compartir
i reflexionar sobre aquesta problemàtica.
La Fundació té com a objectiu contribuir en la prevenció de la violència
entre els joves, i per aquest motiu està
desenvolupant un programa contra el
bullying. La seva primera acció va tenir
lloc a l’abril passat amb la celebració
d’un simposi sobre aquesta matèria. n

La Fundació va tenir del 27 al 30 de
desembre un espai destacat a La Ciutat dels Somnis, la fira lúdica adreçada
a nens i nenes de 4 a 12 anys que al
Nadal passat va substituir el Saló de la
Infància. Les activitats proposades es
van centrar en la sensibilització sobre
la lluita contra el bullying, la situació
dels refugiats i el foment de la inclusió
social de persones amb diferents capacitats funcionals. L’estand de la Fundació, coordinat permanentment per un
equip d’educadors, va comptar amb
dos camps de futbol i un de bàsquet.
Durant els quatre dies van passar per
aquest espai gairebé 5.000 persones. n

ESPORT INCLUSIU

NADAL
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‘One Team’ aposta pel
bàsquet amb valors
La Fundació Barça i l’Eurolliga van
oferir un clínic esportiu als beneficiaris
d’aquest projecte en el marc del partit
Barça Lassa – Unicaja

Activitats a l’Espai
Nadal del Camp Nou

© FUNDACIÓ BARÇA

One Team va traslladar al desembre una
de les seves sessions al Palau Blaugrana. El
grup de beneficiaris d’aquest projecte de foment de valors a través del bàsquet, impulsat per l’Eurolliga i la Fundació Barça, va
poder mostrar el seu treball setmanal durant els minuts de descans del partit Barça
Lassa - Unicaja.
La dotzena de joves que es beneficien de
la iniciativa aquesta temporada pertanyen
a l’escola d’iniciació AFA, un projecte dins
de l’UNES Unió Esportiva adreçat a persones amb algun tipus de discapacitat física,
que té com a objectiu la pràctica d’una activitat esportiva adaptada.
Com en anys anteriors, el projecte compta
amb l’ajuda dels jugadors del Club. Enguany
té com a ambaixador el base del Barça Lassa Phil Pressey, en substitució d’Aleksandar
Vezenkov, que ho va ser la temporada passada. D’altra banda, repeteix en el seu rol
d’ambaixadora Magatte Niang, jugadora del
Barça de bàsquet femení. n

Sessió de ‘One Team’ al Palau Blaugrana.

ACCIÓ SOLIDÀRIA

Aitor Egurrola, Marc Gual, Xavi Barroso i
Pablo Álvarez van viure al mes de desembre un matí ple d’emocions a l’Hospital de
Sant Pau, on van visitar alguns dels nens
i nenes ingressats. A iniciativa de la Fundació Barça, els quatre membres del Barça
Lassa d’hoquei patins van repartir regals,
van signar pòsters de l’equip i, sobretot,
van despertar il·lusió i alegria a les habitacions d’aquest centre hospitalari. “Està clar
que hi ha gent patint, però treure un somriure als nens i als pares ho compensa tot”,
va assegurar Aitor Egurrola.
“Són iniciatives boniques, grans accions
de la Fundació Barça, i nosaltres estem encantats d’acompanyar les famílies i els nens
en aquests moments difícils”, va afegir el
capità blaugrana. En la mateixa línia es va
pronunciar Xavi Barroso: “Som aquí per
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Implicació social
de l’hoquei

un gran projecte de la Fundació i nosaltres
estem encantats de venir. Ens omple molt
veure el somriure en nens que fa dies que
no somriuen”.
Aquesta visita s’emmarca dins del Programa de Benestar Emocional Pediàtric
de la Fundació Barça, que està proposant
durant els últims mesos la realització de visites hospitalàries als integrants de les seccions professionals del Club, i així es dota
de més continuïtat aquesta activitat. n

El dia 2 de gener la Fundació va participar a l’Espai Nadal del Camp Nou, i
va omplir tota una jornada amb diferents activitats ludicoeducatives.
D’una banda, en un camp de futbol
3x3 es va posar en pràctica la metodologia de FutbolNet, adaptada per treballar conceptes vinculats amb el bullying
i les conductes discriminatòries. L’objectiu va ser oferir eines per millorar
les relacions entre companys i afavorir
el respecte cap a la diferència. Aquesta mateixa metodologia es va adaptar
també a la diversitat funcional per fer
veure als infants la importància que té
l’esport inclusiu per a les persones amb
alguna discapacitat.
A l’espai destinat a la problemàtica
dels refugiats es va convidar els joves
a reflexionar sobre les experiències
que viuen les persones que passen per
aquesta situació de migració forçada.
Una temàtica que es va reforçar també
amb un espectacle de titelles impulsat
per la Fundació Barça i la Creu Roja en
què s’educa els més menuts en valors
humanitaris i la cultura de la pau. n

INTERNACIONAL

Acte organitzat a
Saint Andrews
La directora general de la Fundació
Barça, Mària Vallès, va participar al
mes de novembre en un acte organitzat
per Sport at the Service of Humanity
Foundation (SSHF), a Saint Andrews,
Escòcia. Es tracta d’una entitat impulsada pel papa Francesc que té com a
objectiu promoure l’esport com a eina
educativa entre els joves. En l’esdeveniment, l’entitat va reunir personalitats
del món de l’esport, entre les quals l’exblaugrana Lilian Thuram i l’exjugador
de rugbi i vicepresident de la Fundació
Laureus, Sean Fitzpatrick. n
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