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-Benjamin Franklin, polític nord-americà

E

l FC Barcelona ha desenvolupat a la Masia un model
de formació esportiva,
humana i acadèmica, apostant pel compromís social a
través de la Fundació Barça. La Masia ara vol anar
més enllà, duent a terme un projecte innovador, Masia Solidària, que pretén implicar els
més de 600 esportistes del Club en diferents
causes socials i treballar els valors de manera
autèntica i vivencial.
El repte del Club no només és enarborar
valors, sinó treballar per integrar-los en el
pensament i les actituds col·lectives. Des del
FC Barcelona i la Fundació tenim el convenciment que practicar esport és molt més que
competir, cal formar jugadors amb una manera de ser, una manera d’actuar, i de pensar.
Es tracta de crear sinergies per aconseguir
aquesta necessària presència de principis:
confiar en el que es tria, saber què és i qui és
un mateix, i apel·lar per un món més just i solidari. Sentir que tots els que formem part de
la institució –inclosos els nostres socis– som
una família amb una responsabilitat social i
projecció local i internacional.
L’Institut Guttmann, l’Hospital Sant Joan de
Déu, la Federació ACELL, la Fundació Catalana per a la Paràlisi Cerebral, FutbolNet Diversitat, la Fundació Itinerarium, els Centres
Oberts SaóPrat (el Prat), Don Bosco (Sant
Boi) i Joan Salvador Gavina (Barcelona) i les
residències d’avis La Mallola (Esplugues),
Blau Almeda (Cornellà) i Onze de Setembre

(el Prat) són les entitats amb què es durà a
terme el projecte Masia Solidària aquesta
temporada 2017/18. El programa es va iniciar el passat mes de novembre, i realitzarà 82
accions.
Al febrer vam presentar al Teatre Romea
el documental Un joc anomenat esperança
amb la participació de reconeguts periodistes
i escriptors. La pel·lícula dona visibilitat a la
tasca de la Fundació Barça arreu del món
a través de la mirada de cinc prestigiosos
periodistes: John Carlin, Laura Restrepo,
Martín Caparrós, Juan Cruz i Santiago
Roncagliolo. Tots ells transmeten la seva vivència i ho fan mitjançant la història de vida
de cinc nens i nenes beneficiàries dels projectes de la Fundació en cinc llocs diferents del
món: el Senegal, Bangladesh, el Brasil, Grècia i Barcelona. Abans de la projecció es va
portar a terme una taula de debat en què van
participar alguns dels periodistes assistents,
Jordi Cardoner, vicepresident primer del FC
Barcelona, el director del documental, Jorge
Martínez, i el periodista de la Cadena SER
Nicolás Castellano. El documental mostra
com la metodologia FutbolNet aconsegueix
canviar la vida de nens i nenes que viuen
en contextos de violència, discriminació i
pobresa, utilitzant l’esport com una eina de
transformació social. La pel·lícula expressa
que la solidaritat no hi entén, d’interessos.
Només es pot concebre des del compromís
i l’empatia. L’ésser humà no és res sense els
altres. No podria sobreviure ni avançar. El
que compta és el que ens uneix. n
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UN PROGRAMA INNOVADOR

EDUCACIÓ
EMOCIONAL
Els esportistes dels equips formatius de futbol, bàsquet, handbol, hoquei
patins i futbol sala participen en un projecte impulsat per la Fundació
Barça i la Masia per intercanviar experiències amb persones vulnerables
MARIO RUIZ. FOTOS: © FC BARCELONA / MIGUEL RUIZ

Q

uan la Magalí Capdevila, davantera de l’Infantil-Aleví Femení de futbol,
diu, després d’una sessió
de futbol inclusiu a la Ciutat Esportiva Joan Gamper
amb els nois i noies de la
Fundació Itinerarium, que “és admirable
veure’ls com superen les seves dificultats i,
sobretot, l’alegria amb què ho fan”, és que
les coses s’estan fent bé i estem convidant
els nostres esportistes a la reflexió. Quan
Joan Amigó, lateral esquerre del Barça Lassa B d’handbol, explica als seus companys,
després de passar un matí amb els nois i
noies de l’Institut Guttmann, que ha après
“a relativitzar els problemes de la vida quotidiana”, és que els nostres esportistes s’estan conscienciant d’una realitat diferent de
la seva que els fa ser més bones persones.
Quan Sergi Rosanas, defensa del Juvenil B,
surt de visitar els nens malalts de l’Hospital
Sant Joan de Déu i s’atreveix a reconèixer
que “ajudar els altres” el fa “feliç”, és que
el projecte Masia Solidària està complint el
seu objectiu.

ports professionals del Club, per conscienciar-los en diferents causes socials i treballar els
valors de manera autèntica i vivencial, ens ha
deixat moments intensos i plens d’emocions
en les més de 60 accions que ja han realitzat
els diferents equips formatius
del FC Barcelona amb les
organitzacions que col·laboren en el projecte.
Els més petits han jugat a dominó i han dut a
terme tallers de memòria
a les residències d’avis;
els alevins i els infantils
han conegut de primera mà com es treballa
en un centre obert de
menors; els nostres
adolescents han jugat
a bàsquet o a boccia
amb nois i noies amb
discapacitats físiques;

els juvenils han après a reaccionar amb
sensibilitat davant un nen amb càncer, i els
més grans han descobert a l’Institut Guttmann com la vida pot canviar-te en només
un segon i com s’han d’afrontar les adversitats amb capacitat de superació.
Enriquir-se mútuament

Això és Masia Solidària. Una realitat que vol
que els nostres esportistes trenquin prejudicis, estereotips, que s’enriqueixin
com a persones i, alhora, que aquestes visites suposin un benefici
emocional per als usuaris de
les 12 entitats que hi han
col·laborat. Avui, després
de quatre mesos en què
els nostres 633 esportistes han realitzat desenes
de trobades, podem afirmar
que els nostres jugadors són
més bones persones. Els petons,

Moments plens d’emocions

I és que el resultat no pot ser millor. Masia Solidària, el projecte que va néixer
de la mà de la Fundació Barça i Masia
360, ha complert amb èxit els seus
primers mesos de funcionament. La iniciativa, que pretén
implicar els 633 esportistes
dels equips formatius de futbol, masculí i femení, i els es-
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Les jugadores del
primer equip femení
del Barça van visitar
l’Institut Guttmann.

Els jugadors del
Cadet de futbol
sala reben els
nois del SESE.

les abraçades i les escenes de solidaritat i
companyonia que s’han viscut els ajudaran,
sens dubte, a créixer com a persones. Ara,
fins a final de temporada, seran les diferents
organitzacions del projecte Masia Solidària
les que visitaran la Ciutat Esportiva Joan
Gamper. I serà a casa nostra on es podran
viure moments tan intensos com la rebuda
que van dedicar els nois del Cadet de futbol
sala als jugadors de l’equip SESE de la Federació Catalana d’Esports per a Disminuïts
Psíquics. Com els van rebre? Fent-los el passadís amb l’himne del Barça sonant de fons.
Això són valors. Això és treball en equip.
Aquest és l’èxit de Masia Solidària. n

Causes socials
42

EQUIPS

633

ESPORTISTES

8

5
Benjamí
8-10 ANYS

60

RESIDÈNCIES D’AVIS
• Residència d’avis La
Mallola (Esplugues).
• Blau Almeda Centre
Residencial (Cornellà).
• Residència Onze de
Setembre (El Prat).

Aleví
11-12 ANYS

102

CENTRES OBERTS
• Centre Obert Joan
Salvador Gavina (Raval).
• Centre Obert Don Bosco
(Sant Boi).
• Centre Obert SaóPrat
(El Prat).

7
Infantil
13-14 ANYS

111

INCLUSIÓ (discapacitats
física i psíquica)
• Itinerarium (Barcelona).
• FutbolNet Diversitat
(Barcelona).
• Fundació Catalana per a la
Paràlisi Cerebral (FCPC).

11
Cadet
15-16 ANYS

154

ALTRES CAPACITATS
(discapacitat intel·lectual)
• Federació ACELL/Special
Olympics Catalunya.

4
Juvenil
17-18 ANYS

84

MALALTIES INFANTILS
• Hospital Sant Joan de
Déu.

7
Júnior i B
+ DE 18 ANYS
DISCAPACITATS
NEUROLÒGIQUES
• Institut Guttmann.

122

ISMAEL ZIANI

JUGADOR BENJAMÍ D

@ FC BARCELONA / VÍCTOR SALGADO

Els avis de la
Residència Blau
Almeda m’han
ensenyat com
eren els vells
temps, i eren
molt durs”

LES FRASES

C

omplicitat, tendresa, amistat, il·lusió, respecte o superació són algunes de les
paraules que defineixen les
experiències, plenes de valors, que han viscut els esportistes dels
42 equips formatius de futbol, masculí
i femení, i els esports professionals del
Club en les primeres visites d’aquest
programa Masia Solidària. n

Al Centre Obert
Don Bosco he
après que no
hem de perdre
mai la il·lusió per
anar endavant a
la vida”
ROGER FÀBREGA

JUGADOR INFANTIL B BÀSQUET

6

REVISTA FUNDACIÓ

De l’Institut
Guttmann
m’emporto una
lliçó de vida i
superació; he
après a valorar
els petits detalls”
MARC CUCURELLA
JUGADOR BARÇA B

@ FC BARCELONA / PACO LARGO

Experiència
plena de
valors

Del Centre
Obert Joan
Salvador Gavina
m’emporto els
seus somriues.
Avui els hem
fet feliços”
HÈCTOR FORT

@ FC BARCELONA / MIGUEL RUIZ

De l’experiència
amb els nois
d’Itinerarium
em quedo amb
el treball en
equip. Hem estat
una pinya!”

@ FC BARCELONA / SANTIAGO GARCÉS

@ FC BARCELONA / PACO LARGO

JUGADOR ALEVÍ A FUTBOL

TONI CARAVACA

JUGADOR INFANTIL A FUTBOL

M’ha sorprès com
de bé s’ho passen
els nois del SESE,
nosaltres ens
enfadem i ells es
donen suport. Són
un exemple”
JORGE CARRASCO

JUGADOR CADET FUTBOL SALA
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PARLEM AMB ALGUNES DE LES ENTITATS SOCIALS BENEFICIÀRIES
MARC PARRAMON. FOTOS: © FC BARCELONA / PACO LARGO, VÍCTOR SALGADO

FUNDACIÓ
JOAN SALVADOR GAVINA
La Fundació Joan Salvador Gavina té com a missió fer
prevenció i atendre infants i joves d’entre 4 i 22 anys, i les
seves famílies, que es troben en situació de vulnerabilitat. Un
dels seus projectes és el Centre Obert, un recurs en horari no
lectiu destinat a oferir reforç escolar i educació en el lleure als
infants i joves del barri del Raval de Barcelona. L’Aleví de futsal
i l’Aleví A de futbol van visitar-lo.

INSTITUT GUTTMANN
L’Institut Guttmann és una entitat sense ànim de lucre que té
com a objectiu principal aconseguir la rehabilitació integral
de les persones afectades per una lesió medul·lar, un dany
cerebral adquirit o una altra discapacitat d’origen neurològic.
Entre novembre i gener van rebre la visita del Futsal B, el
Bàsquet B, l’Handbol B, l’Hoquei B i del Barça B, el Femení A i el
Juvenil A de futbol.

ÀNGELS CARBONELL. CAP DE COMUNICACIÓ I
RP DE LAFUNDACIÓ JOAN SALVADOR GAVINA

Eixamplant mires als infants i
joves del barri del Raval

E

n què van consistir
les visites dels equips
formatius del Barça al
vostre Centre Obert?

Vam crear unes dinàmiques de
coneixement mutu a través del
joc. I va ser bo per trencar estereotips i barreres. Els nostres
infants, la majoria dels quals volen ser futbolistes, van entendre
que arribar a ser-ho no és gens
fàcil, implica molta disciplina i
sacrifici. Van conviure de manera natural i es van establir vincles de veritat.
Un cop més els joves ens demostren que les barreres mentals
les construïm els adults.

Exacte, ho fem sense voler, però
passa. I els nostres infants es
van sentir protagonistes, que

8
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DR. JOSEP MARIA RAMÍREZ. DIRECTOR DE L’INSTITUT GUTTMANN

Esforç, superació i treball en
equip en un context sensible

és una cosa que costa molt i és
un dels nostres objectius com a
fundació, que siguin els protagonistes de les seves vides. Per
a ells va ser molt important entendre que també tenen coses
per oferir als jugadors del Barça, com la seva dignitat.

P

També ha estat com una finestra
al món per als vostres joves, oi?

Com quins?

Ha servit també per obrir mires.
Hi ha famílies del Raval que en
molts anys no han sortit dels tres
carrers del barri. Que et vingui a
veure una altra realitat oxigena. I
per als jugadors del Barça és una
inversió. Estan sotmesos a molta
pressió, a egos, etc. I han de tenir
una personalitat molt empoderada per suportar tot això. I sentim
que els hem ajudat una mica. n

er a nosaltres el projecte
Masia Solidària era un
al·licient, perquè els esportistes del FC Barcelona transmeten certs valors molt
alineats amb els que nosaltres
proposem als nostres pacients.
Esforç, treball en equip, superació personal... Valors que, a més
de formar un bon esportista,
formen una bona persona. Una
persona amb conviccions, preparada per afrontar la vida.
Quines similituds hi ha entre
aquests dos públics aparentment
tan dispars: esportistes de les
categories formatives del Barça
i pacients de l’Institut Guttmann?

Les persones que tractem aquí

estan lluitant per recuperar el seu
projecte de vida. D’una manera
diferent que abans, però, al capdavall, el seu projecte de vida. I
els esportistes del Barça també estan buscant el seu projecte, el seu
futur a l’elit de l’esport. Són dues
vessants molt diferents però que
comparteixen el mateix esperit.
I en què vau notar aquest esperit
compartit durant les visites?

Doncs en la competitivitat. Les
visites van constar d’una xerrada
i d’una activitat esportiva adaptada (corfbol, voleibol, etc.). I tots
volien guanyar “els del Barça”.
Els nostres pacients ho van deixar clar des del primer moment.
No volen ser vistos com a persones fràgils perquè no ho són. n

FUNDACIÓ CATALANA PER A LA FEDERACIÓ ACELL
PARÀLISI CEREBRAL (CLUB ESBONAT) La Federació Catalana d’Esports per a Persones amb
La Fundació Catalana per a la Paràlisi Cerebral és una entitat
que promou activitats per ajudar persones afectades per la
paràlisi cerebral i altres discapacitats afins, amb l’objectiu que
obtinguin el màxim grau d’autonomia personal i d’integració
social i laboral. L’any 1989 aquesta entitat va crear el Club
Esportiu Esbonat i Amistat Barcelona (CEAB) per promoure
l’esport entre aquest col•lectiu. Els han visitat l’Infantil de
Futsal i els Infantils A de bàsquet i d’handbol.

Discapacitat Intel·lectual - ACELL és una entitat que té com
a objectiu millorar la qualitat de vida d’aquest col·lectiu i
fomentar-ne la inclusió a la societat a través de l’esport i el
lleure. El José Miguel entrena un equip de bàsquet de la Secció
Esportiva Santa Eulàlia (SESE), i va rebre la visita del Cadet de
futsal i del Cadet A d’handbol.

MARTA CARNERERO. COORDINADORA ESPORTIVA DEL CLUB ESBONAT
SERGIO MARÍN. MONITOR ESPORTIU DEL CLUB ESBONAT

Enderrocant barreres mentals
sobre la paràlisi cerebral

Q

uins esports practiquen
els esportistes del
vostre club?
MARTA: 10 fan eslàlom,

2 atletisme, 17 natació i 18 boccia, un esport similar a la petanca.
Els esportistes del formatiu van
visitar les sessions de boccia.
Quin va ser el seu rol?
SERGI: Molts van fer d’assis-

tents. En aquest esport els jugadors que no poden llançar la
bola amb les mans per falta de
mobilitat ho fan amb una canaleta en pendent descendent que
mou l’assistent en funció de les
indicacions que li dona l’esportista; parlant, si ho pot fer, i si
no, indicant-ho amb la mirada.
Què és el que més els va sorprendre?
M: Els nois de la Masia van

quedar molt sorpresos per la

gran habilitat que tenen els
nostres esportistes per llançar
amb precisió la pilota, tot i les
seves afectacions de mobilitat.
Ho fan més bé que qualsevol de
nosaltres amb les mans. I és que
s’entrenen fins a tres cops per
setmana!
Quin va ser el gran prejudici
que vau haver de desmuntar en
relació amb la paràlisi cerebral?
S: Quan no coneixes aquesta

patologia veus una persona
bastant incapacitada a nivell
motor i associes, inconscientment, que no t’entén a nivell
cognitiu. Però sovint no està
vinculat. Un dels nostres esportistes diu que és com un cotxe
rovellat, ple de bonys, però que
de motor està perfecte! Quan
expliques això, la barrera mental desapareix. n

JOSÉ MIGUEL ESTELLER. COORDINADOR DE BÀSQUET DE LA
FEDERACIÓ ACELL – SPECIAL OLYMPICS CATALUNYA

Una cura d’humilitat
constructiva i inspiradora

L

a nostra història amb el
Cadet de futsal és especial. L’equip de bàsquet que
entreno a la Secció Esportiva Santa Eulàlia és un equip que
lidera la competició de la Lliga
Preferent amb avantatge. Guanya tots els partits des de fa tres
anys. Una cosa semblant al que li
passa al Cadet de futsal. Llavors,
vaig parlar amb el seu entrenador per veure què podíem fer perquè no caiguessin en el desànim i
la manca de reptes.

I com va anar l’experiència?

I què se us va acudir?

Per tant, el projecte també us
ha servit a vosaltres per empoderar els esportistes.

Vam enfrontar els dos equips.
Primer en un partit de bàsquet
al nostre poliesportiu de Virrei
Amat, i després, quan vam visitar la Ciutat Esportiva, en un
partit de futbol sala.

El meu equip va experimentar
la derrota i el Cadet de futsal,
també. Nosaltres els vam guanyar de 40 punts (riu) i ells ens
van fer un 9 a 0 (riu).
I la reacció...?

Amb l’ajuda de l’educadora
emocional del projecte Masia
Solidària vam estar parlant sobre com s’encaixen les victòries
i les derrotes. El respecte cap al
perdedor i, per tant, la necessària humilitat del guanyador.

La veritat és que sí! Trobo que
és una iniciativa enriquidora i
molt adequada que ens agradaria que continués. n
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DOCUMENTAL

UN JOC
ANOMENAT
ESPERANÇA
Reconeguts periodistes i escriptors narren cinc
històries de beneficiaris de la Fundació Barça a
Catalunya, el Brasil, Bangladesh, el Senegal i Grècia
en aquest documental dirigit per Jorge Martínez

C

JOAN MARCET. FOTOS: SAMUEL ARANDA

inc ciutats, cinc
problemàtiques socials
i cinc protagonistes
amb un punt en comú:
la Fundació Barça.
Aquestes històries
queden reflectides al
documental Un joc
anomenat esperança,
que neix amb la intenció d’acostar al públic
l’acció de l’entitat blaugrana. Les històries
són relatades per cinc periodistes i escriptors
de prestigi internacional: John Carlin, Laura
Restrepo, Martín Caparrós, Juan Cruz i
Santiago Roncagliolo, que mostren, des de
la seva perspectiva, com la metodologia
FutbolNet aconsegueix canviar la vida dels
beneficiaris reals de la Fundació a Barcelona,
Bangladesh, el Brasil, Grècia i el Senegal.
Projeccions en festivals

El documental, que es presentarà en
diversos festivals en els propers mesos,
comença viatjant amb Martín Caparrós a
Somone, el Senegal, on Oulimata Thiaw,
beneficiària del programa Olympafrica
FutbolNet, viu amb la seva mare i els seus
germans petits. El seu pare va morir i, per
tant, va haver de posar-se a treballar i a
cuidar els seus germans petits, cosa que
la va obligar a abandonar els estudis. El
programa Olympafrica FutbolNet li ofereix
un espai de creixement personal de què no
podria gaudir d’una altra manera.
La línia narrativa es desplaça després a
Dacca, Bangladesh, on John Carlin ens presenta la Nupur Akte, de 12 anys. La famí-

10
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lia de la Nupur no es pot permetre pagar-li
l’escola, però gràcies a les classes d’alfabetització que ofereix el programa conjunt
de l’UNICEF i la Fundació Barça, en aquest
barri pot obtenir coneixements essencials
per tirar endavant. El programa de les dues
entitats a Bangladesh se centra en el foment
de l’ús de l’esport per augmentar l’escolarització de nens i nenes i millorar el nivell
d’aprenentatge.
La següent parada és Barcelona, on Juan
Cruz ens explica la història del Pablo Ruiz,
un noi de 15 anys que pateix una patologia
degenerativa que li afecta el sistema nerviós. Ell participa en el programa FutbolNet Diversitat a la ciutat de Barcelona, una
metodologia integradora que li permet fer
esport igual que altres nens i nenes.
Santiago Roncagliolo explica la història
de Rodrigo de Sousa Jr, un nen de Rio de
Janeiro que viu en una de les faveles més
violentes de la ciutat i que participa en les
sessions de FutbolNet a la Villa Olímpica de
la seva favela. En el seu cas, FutbolNet és
una eina per evitar que els infants entrin en
circuits delictius.
L’última parada és Lesbos, on des de la
perspectiva de Laura Restrepo entrem
en el dia a dia de Givara Khali, que viu al
camp de refugiats de Kara Tepe. A ella el
FutbolNet li serveix per socialitzar-se amb
la comunitat d’acollida i amb la resta de
refugiats amb els quals conviu a Kara Tepe.
Aquestes històries són només cinc exemples de la tasca de la Fundació, que arriba
a més d’un milió de persones en 53 països
del món. n

ELS ESCRIPTORS
• JOHN CARLIN és un escriptor i
periodista britànic. És autor del llibre
Playing the Enemy, una biografia
de Nelson Mandela que va
convertir-se posteriorment en la
pel·lícula Invictus.
• MARTÍN CAPARRÓS és un escriptor i
periodista argentí. Autor de més de
30 llibres, entre els quals destaca la
novel·la Los Living.
• SANTIAGO RONCAGLIOLO, escriptor,
dramaturg i periodista peruà. Ha estat
autor de diversos llibres, entre els
quals destaca l’obra Abril rojo.
• LAURA RESTREPO, escriptora i
periodista colombiana, coneguda
especialment com a autora del
llibre Delirio.
• JUAN CRUZ, escriptor, periodista i
membre fundador del diari El País,
en què va treballar com a corresponsal
a Londres.

© FC BARCELONA / GERMAN PARGA

PREMIÈRE

Estrena del
documental al Romea

E

l dilluns 12 de febrer es va projectar al Teatre Romea
de Barcelona l’estrena del documental Un joc anomenat esperança. L’acte, que va ser un èxit d’assistència,
va permetre aconseguir un apropament molt potent
de la tasca de la Fundació. Aquest esdeveniment va
ser presentat per Pere Escobar i es va inaugurar amb
un parlament de Josep Maria Bartomeu, president del
FC Barcelona i de la Fundació Barça. A la première el president va
expressar la necessitat de mostrar la tasca social de la Fundació “no
només per una qüestió de transparència o de reconeixement, sinó perquè creiem que podem ser un bon exemple per a qualsevol altra organització que consideri que pot fer servir l’esport per ajudar persones
en situacions i contextos de gran dificultat”. Seguidament, abans de
la projecció del documental, es va organitzar una taula rodona amb
tres dels periodistes que hi apareixen, John Carlin, Martín Caparrós i
Santiago Roncagliolo, als quals es van unir Jordi Cardoner, vicepresident primer del FC Barcelona i la Fundació Barça, el director del documental, Jorge Martínez, i el periodista de la Cadena SER Nicolás
Castellano. Els ponents van poder explicar més extensament el context
social dels països que van visitar i les impressions que van poder treure
durant el temps compartit amb els beneficiaris. Van coincidir a destacar la potència que té el futbol per generar esperança, fins i tot en les
situacions més extremes. John Carlin ho exemplificava així: “Històries
com la de Nupur són d’esperança eterna. La seva família viu en una
habitació, el seu pare té una feina duríssima, però els pares veuen en
ella l’esperança de la família”. Una altra de les temàtiques que van
tenir molt de consens a la mesa és el gran impacte de la metodologia
FutbolNet en aquests territoris, tal com va apuntar el vicepresident del
Barça i de la Fundació, Jordi Cardoner. n
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EL PABLO, UN DELS PROTAGONISTES DEL DOCUMENTAL

Els gols de
l’ànima
El club català busca integrar, a través de l’esport,
nens amb malalties neurodegeneratives. Aquí, els
commovedors casos d’en Pablo i de l’Iñaki
JUAN CRUZ
FOTOS: SAMUEL ARANDA

A

aquests nens els
ensenyen a jugar a
futbol com si els estiguessin acariciant
l’ànima. Ells saben ja
que jugar no és per
guanyar i que no poden marcar gol de qualsevol manera.
Un gol és el resultat de l’esforç dels onze,
si n’hi ha onze. Tots han de tocar la pilota.
Tots són importants. Arribar a l’arc té condicions estrictes: tothom ha de ser protagonista del joc. Ho celebren tot. Perdre la
pilota no és el drama. Cap d’aquests nens
serà mai futbolista. Pateixen malalties rares, tan complicades que només explicant
la meitat del que tenen n’hi hauria prou per
no imaginar-los fent tocs de pilota o sortint
al carrer. Però aquí estan, en un petit camp
de Sant Andreu, Barcelona, disputant-se la
pilota, uns en cadires de rodes, altres fentse entendre per senyals, atenent les indicacions d’aquests instructors que són els que
els ensenyen la religió de la companyia.
Han de passar-se la pilota, han d’ajudar
el company, han de privar-se de l’alegria
de marcar dos gols seguits: en aquesta
religió que els ensenyen, el futbol és una
manera de viure amb els altres. Amb alegria, volent que triomfi el del costat, fins i
tot el contrari.
Ells, els del projecte FutbolNet, en diuen
educar en valors. Jugar a futbol és, per als
nois, la il·lusió de viure. El valor de viure.
FutbolNet és un projecte de la Fundació
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Barça. Funciona a tot el món i vol rescatar aquests nens de la imposició fatal de
la malaltia.
Aquest nen, Pablo Ruiz, té 14 anys; té els
ulls grans i càlids, i a aquesta hora primerenca del matí es prepara per esmorzar. La seva
mare, Núria Romero, i el company d’aquesta,
Albertino, l’acompanyen; ja està la torrada
untada de melmelada, i el Pablo arriba amb
la seva cadira de rodes. Saluda amb els cinc
dits els instructors, els periodistes. Al cap
d’una estona ha de ser al Col·legi Don Bosco,
on s’integra com un més, i va al seu ritme. La
seva passió és el futbol; va assajar a l’escola
de l’Espanyol, però ell és tant del Barça com
la memòria de Cruyff o la samarreta de Messi. Amb la samarreta posada toca part del cel.
Les seves mans són càlides com salutacions;
fortes i grans. Fa dos anys anava per campió
del futbol de competició; de sobte, una malaltia rara (la malaltia de Batten) el va atacar
per tot arreu. I ara és aquest noi en cadira
de rodes que triga a respondre però que usa
els ulls per mostrar vitalitat, curiositat o sorpresa. I riure.
“Marta Piqué és la seva instructora. Fan
broma com vells camarades; ell li segueix
les bromes. En Pablo ensenya a veure la
vida amb valentia, a veure-la d’una altra
manera, diu Albertino. Quan veus un nen
així, la grandesa són les petites coses.
Ell es mou amb l’agilitat del que la va tenir, la seva cadira de rodes és la seva companya de viatge, la força com un atleta. Hi
ha en els seus ulls la profunda impressió

que veu més enllà. Aquests ulls es posen
tristos quan perd el Barça; però en la competició pròpia, amb els altres nens discapacitats, no està permès posar-se trist quan
perden. Perdre és d’una altra vida, potser
d’aquesta que vivim nosaltres, els que el
veiem acabar-se la torrada i tornar a xocar
la mà amb Marta Piqué. Qualsevol tasca
acabada és més que coronar l’Everest.
Ell té memòria del que va ser fa dos anys.
Des que el va atacar la malaltia s’ha adaptat
a les noves necessitats de la seva vida. Però
el món, la societat, no l’esperaven. No hi
havia activitats extraescolars per a un nen
així, per a cap. Per a un fanàtic del futbol
com ell, aquest projecte sembla una forma
dolça.
I ell és feliç, diu la Marta: “És una conya
tot el dia amb en Pablo”. Despertar-se és el
moment més arriscat del dia, deia Kafka. Per
al Pablo és el moment en què hi ha per davant dues activitats, almenys, per a les quals
val la pena llevar-se. El col·legi, el futbol.
El vaig veure a tots dos llocs

A

En Pablo és un dels nois que
formen part del projecte
‘FutbolNet’ a Barcelona.

classe és un més, ha de ser-ho;
l’ordinador està adaptat, ell està
adaptat, els nois estan adaptats
a sentir que en Pablo és un més.
Hi està inclòs. Ell és molt positiu, diuen
els mestres. És massa positiu. A casa, s’ha
preguntat per què va haver de tocar-li a ell
aquest mal. Aquesta ràbia irromp de vegades en la seva conversa, allà on més confiança hi ha. A l’escola són conscients que
ajudar en Pablo no és privilegiar en Pablo.
Tots els nois són iguals, en Pablo també.
Aquesta és la filosofia: els valors de cadascú
són també els valors d’en Pablo. “Ell és molt
agraït i retorna mil vegades el que rep”.
Els companys es van adonar que en
Pablo començava a patir les conseqüències de la malaltia. Els nois van preguntar:
“Què hem de fer?”. La teràpia va actuar
per intuïció: “Res, no cal fer res, en Pablo
continua sent en Pablo. La normalitat més
gran és viure-ho amb normalitat”.
Ningú des de llavors pregunta què cal
fer amb en Pablo. Es donava per fet que
calia seure amb ell, ajudar-lo a seguir les
classes o els exàmens; l’expulsen de classe
com a d’altres, l’acullen en les seves dificultats com a d’altres. No és senzill. És un
exercici complex que requereix, diuen els
seus mestres, intuïció i informació. “El resultat és sentit comú. Per ajudar-lo només
has d’usar el sentit comú”.
El futbol és una teràpia complexa: “Jugar
per no guanyar! Jugar per ajudar el contrari!”. Però en la natació és un campió que es
guanya a si mateix.
L’aigua, diu el seu instructor esportiu,
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D’aquí te’n vas
amb la sensació
que el món té la
cara d’aquests
nens. És una
il·lusió, però
aquesta il·lusió
viu en els seus
somriures”

és l’únic lloc en què és autònom: “La seva
cara canvia, baixa al vestidor i tot el seu cos
tremola d’emoció”. Ha de tenir paciència,
“perquè un dia ens caurà per la seva impaciència per tirar-se a l’aigua!”. És l’únic lloc
on se sent igual que els altres.
En Pablo s’ha adaptat als nois, els nois
s’han adaptat al Pablo, no el tracten com
una criatura; als professors els ha fet créixer en enteniment; la seva presència els ha
ensenyat a desdramatitzar les coses, a sentir que la compassió no és un valor. És un
valor acceptar la gent com és.
El somriure d’en Pablo

E

n Pablo viu ara una il·lusió suplementària: la seva classe anirà al
parc de diversions Port Aventura.
Quan en Pablo diu “sí”, ressona la
seva alegria. No és tan sols un viatge. Vaig
dir als professors: “Els tinc enveja perquè
estan fent un treball grandiós. Ha de ser
una enorme satisfacció íntima veure l’alegria d’en Pablo”.
I un d’ells va dir:
-Una de les més grans és veure el seu
somriure, la seva cara.
És bonic. És dur. Una persona ja jubilada,
m’expliquen, va dedicar el seu últim mes a
col·leccionar amb ell les figuretes de futbol
i que aprengués els decimals calculant el
que costava cada jugador. En Pablo en va
aprendre un munt.
I un munt pot ser un número, una xifra.
La Fundació Barça i aquest projecte,
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El Pablo al seu
col·legi, al costat
dels seus companys.

FutbolNet, li van obrir un camí que no va
tenir a l’escola, “on l’adaptació al discapacitat existeix només a la pàgina web”. No
li van donar, diu la mare, l’oportunitat de
participar en cap activitat esportiva ni en
cap joc d’integració amb els nens. El van
mantenir apartat. El futbol va acabar sent
l’alternativa, i ara l’Iñaki és un dels nois que
juguen amb en Pablo al petit camp de Sant
Andreu. La tarda que els vaig veure jugar,
un divendres de l’últim maig, la malaltia
era un paper, ells eren en Pau i l’Iñaki, dos
nois jugant a futbol. Ells gaudeixen, diu
Jeanette, de “la teràpia de l’alegria”. L’alegria, recalca, de sentir-se acceptat.
-I si el meu fill és feliç jo estic feliç. Que el
teu fill sigui rebutjat és molt dolorós, veure’l inclòs és summament feliç.
És la síndrome de Sanfilippo, pel doctor
italià Silvester Sanfilippo, mort fa dos anys.
Hi ha 76 en nens així a l’estat espanyol.
Els seus pares es comuniquen a través de
WhatsApp, d’internet. Aquest contacte els
suposa alleujament i informació: “Alleuja
tenir persones que estan passant pel mateix”.
No saber què preguntar

A

ra l’Iñaki farà 7 anys; en tot
aquest temps ella s’ha ajuntat
amb altres pares afectats, aquesta teràpia que esperen ha estat
finançada per ells i la porten a terme uns

investigadors d’Ohio. “Les farmacèutiques
no van voler finançar-la”. Han invertit set
milions de dòlars, han implicat afectats de
tot el món, han buscat ajuda fins al Vaticà
i el papa Francesc (aquí hi ha la carta, la
mostra) s’ha interessat, per telèfon i per
correu electrònic, per la situació de l’Iñaki.
Ella parla amb l’energia de qui és a la
guerra i no pensa perdre-la. És en aquest
moment en què sembla que està a punt de
trencar-se quan el periodista li diu: –Feia
molts anys que no sentia que no sabia què
preguntar i ara em trobo en aquesta situació, no sé què preguntar-li, Jeanette... I
sembla una irresponsabilitat que un periodista no sàpiga què preguntar.
-Jo li responc. He de parlar. La meva
missió és parlar, dir què li passa al meu fill,
que la gent sàpiga que aquesta síndrome
existeix, que això els passa als nens i que
el meu es diu Iñaki i té una mare i va al
col·legi i s’enfronta a aquestes dificultats. I
que juga a futbol i que és un noi dolç i pur.
Falten els adjectius

E

n aquest petit camp es juga el partit d’en Pablo. Ell riu, també hi és
l’Iñaki, atent, com tots els altres.
Els instructors estan acostumats a
aquestes cares trencades per la incertesa,
alertes gràcies al futbol. Alguns porten la
samarreta de Messi. És un futbol peculiar,

En Pablo a classe de natació:
“Allà, la seva cara canvia i el
seu cos tremola d’emoció“.
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La mare de
l’Iñaki ho sap:
si el seu fill no
rep tractament,
li queden pocs
anys de vida“

La malaltia d’en
Pablo té un origen
genètic i afecta el
sistema nerviós.

ningú guanyarà, tots van guanyant.
Vaig preguntar a un dels instructors sobre què és el món després d’estar amb ells.
Em va dir: “D’aquí te’n vas amb la sensació que el món té la cara d’aquests nens. És
una il·lusió, ja se sap, però aquesta il·lusió
viu en els seus somriures”.
Falten els adjectius per descriure el patiment, la il·lusió, les cares. La Sònia, instructora
de 34 anys, no té dubtes: “Digues nen i tindràs
els substantius i els adjectius tots junts”.
En Pablo ve, veloç, en la seva cadira de
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rodes. La Marta l’ha cridat perquè s’acomiadi. Li diem que Messi ho guanyarà tot
aquest any. Ell riu.
En Pablo no juga a guanyar. Juga a jugar. Com tots. També com els que en tenen cura.
Estan vivint vostès una història emocionant, vaig dir a la Núria, la mare. Em va
mirar com es mira un periodista que no sap
dir adjectius. “Una història dura, deus voler dir”. La vaig anar a veure després, a demanar perdó per l’adjectiu maldestre. Ella

havia tornat de la feina, Recursos Humans.
A la casa tranquil·la dormisqueja la sensació que desperta aquesta malaltia rara
que va trencar el futur d’en Pablo. “Un nen
voluntariós que a la natació, com que no
hi ha gravetat, es defensa molt bé i està a
gust”. Serien tardes mortes sense aquestes
estones en què la natació i el futbol el mantenen amb els altres. “Ell és un noi amb altres, no és un noi sol”.
– Perdona pel que no he sabut dir
aquest matí.

El Pablo durant una de les
sessions de ‘FutbolNet’ que
s’imparteixen al barri de
Sant Andreu de Barcelona.

– Entenc per on volies anar. No és emocionant, és dur, però també comprenc que es
digui l’adjectiu emocionant.
No hi ha ni adjectius, ni substantius, hi
ha mirades i silenci. Des de casa de la Núria vaig anar fins casa de la Jeanette. Una
mexicana que va treballar en Finances. És
la mare d’Iñaki, pateix mucopolisacaridosi,
està acollit al mateix esquema de suport.
Iñaki va arribar com un miracle. Ella havia
buscat durant cinc anys quedar-se embarassada, i el nen va ser sa els dos primers
anys. Quan li van detectar aquesta malaltia, ella es va rebel·lar: “No té símptomes,
és impossible”. Va avançar el mal, amb tots
els seus símptomes, amb totes les seves
conseqüències. I ara el nen està a l’espera
que un miracle o la ciència el recuperin
del túnel al temple fosc del qual la paraula
temps sembla una espasa de l’atzar.
Si no rep tractament, diu la Jeannete,
a l’Iñaki li queden pocs anys de vida. Ella
estava esperant que a Santiago de Compostel·la comencés un assaig clínic de teràpia
gènica. “Seleccionaran entre sis i nou nens
espanyols que rebran la teràpia”. Ella esperava amb tota la seva ànima que Iñaki fos
seleccionat, “que la teràpia tingui èxit i que
el nen es quedi amb mi així com està, feliç,
innocent, pur”. ■
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La fundació grega Stavros Niarchos,
una de les entitats filantròpiques
més importants del món, dona
suport al programa de refugiats de
la Fundació Barça, en què s’utilitza la
metodologia ‘FutbolNet’

“Només donem
suport a entitats
amb bones
pràctiques”
XAVIER VILÀ. FOTOS: DANI AZNAR

L

a fundació grega Stavros
Niarchos, una de les entitats
filantròpiques més importants
del món, ajuda la Fundació
Barça en el seu programa de
refugiats que es va posar en marxa fa un
any als camps de refugiats de Grècia i el
Líban, així com en centres de menors no
acompanyats d’Itàlia.

Què motiva la Fundació Stavros Niarchos a
participar en aquest projecte de la Fundació
del Barça?

La Fundació Stavros Niarchos participa en
diversos programes arreu del món dins de
quatre eixos programàtics: educació, benestar social, art i cultura i salut i esport.
Donar suport als programes de la Fundació
Barça amb la metodologia FutbolNet forma
part del nostre àmbit programàtic de salut
i esport, i ho fem també amb altres iniciatives de caire esportiu arreu del món.
En especial la metodologia FutbolNet de
la Fundació Barça implementada per a persones refugiades ens ha interessat molt per
diverses raons: primer, per la importància
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de fomentar activitats esportives entre els
infants en moments difícils. Nosaltres creiem que és un benefici molt important per a
aquests nens i nenes refugiats. En segon lloc,
perquè entenem que la implementació de la
metodologia FutbolNet als camps de refugiats és una iniciativa molt bona i innovadora
en contextos tan complicats com aquest. Cal
apostar per iniciatives com aquestes que
mai abans s’han portat a terme. Ens agraden
molt els projectes que s’estan desenvolupant
i que comporten innovació.
Per què creu que el futbol o l’esport
poden ser bones eines per a projectes de
caire social?

Penso que l’esport és un llenguatge universal. Hi ha molt pocs llenguatges globals,
potser la música i alguns altres, però l’esport
és realment quelcom que ens inspira a estar
junts. A través de metodologies com la de
la Fundació Barça no només podem ajudar
nens i nenes a afrontar situacions difícils,
sinó que ens permet connectar aquests infants refugiats amb la població local.
Molts d’aquests infants han d’estar en
aquests camps d’acollida durant molt de
temps. Els records, els pensaments que te-

Busquem
iniciatives que
promoguin
l’harmonia social
i que alleugin
el dolor”

Acord amb la Fundació
Stavros Niarchos

PANOS PAPOULIAS

DIRECTOR ADJUNT DE PROGRAMES I ESTRATÈGIA
DE STAVROS NIARCHOS FOUNDATION

nim la gent quan som joves, són molt importants, i aquesta qüestió de quant de temps
estaran vivint aquesta situació o aquests records, ja que formaran part de la construcció
del seu caràcter o de la seva manera de fer.
Per això aquestes activitats que estem fomentant amb la Fundació Barça i que implementem en aquest context tenen un impacte molt important a mitjà i a llarg termini.
Què en pensa, del fet que el Barça, a través
de la Fundació, treballi en una crisi com
la de les persones refugiades i per què li
donen suport?

Nosaltres només donem suport a entitats i
organitzacions que demostrin bones pràctiques i que tinguin un gran impacte social.
L’esport per ell mateix és molt important, i
el futbol en particular, tot i que la metodologia FutbolNet no és només futbol. D’altra
banda, una marca com la del FC Barcelona
és molt admirada per nens i nenes d’arreu.
Considerem que la integració de les diferents parts de la família barcelonista en alguna cosa que produeix aquest impacte social i que genera canvis en la vida d’aquests
nens és clau. Quan la Fundació Barça ens
va presentar la seva proposta programàtica

La Fundació Stavros Niarchos ajuda
la Fundació Barça en el seu programa de refugiats adreçat a més de
3.000 infants i adolescents que viuen en
camps de refugiats a Grècia i el Líban i en
centres d’acollida de menors no acompanyats a Itàlia. La iniciativa representa el nou
enfocament de la Fundació Barça cap a les
persones refugiades, i promou l’esport com
a eina d’integració social.
Des de l’esclat de la crisi de refugiats el 2014, la
Fundació Stavros Niarchos ha finançat
donacions per un total de més de 25 milions
de dòlars per donar suport a organitzacions
de la societat civil a Grècia i en altres llocs que
proporcionen ajuda als refugiats.
Durant la primera fase del programa, la
Fundació ha realitzat sessions setmanals amb
la metodologia FutbolNet a 1.300 nens i
adolescents de zones de refugiats i comunitats locals d’acollida a Grècia, específicament
a Lesbos, Quios, Skaramagas i al centre d’Ate-

ens va agradar molt, tant des del plantejament, l’organització i la gestió com des del
treball conjunt que es fa des dels diversos
departaments del Club.
Quina diferència veu entre aquest projecte i
d’altres que es fan en aquest àmbit?

Hi ha molts projectes d’aquest tipus en què
s’utilitza l’esport, basats en el futbol o altres
disciplines, però quan vam estudiar la proposta del Barça vam veure que la metodologia FutbolNet és una barreja entre esport
i diàleg. Valorem molt un projecte focalitzat en el diàleg, que és una part important

nes. Aquestes àrees han estat seleccionades
per la gran proporció de nens que viuen dins
d’aquestes comunitats de refugiats, i que
representen un dels grups més vulnerables
afectats per la crisi.
A Itàlia la Fundació compta amb la participació
de 900 nens i adolescents en centres de
menors no acompanyats, molts dels quals van
perdre les seves famílies en zones de guerra o
durant els seus viatges cap a Europa.
El tercer país on es porta a terme el programa és el Líban, concretament a la regió
de la Vall de la Bekaa. Molts infants en
aquesta àrea han residit en campaments
de refugiats durant més de cinc anys i més
del 70% no van a l’escola.
La Fundació Barça ha adaptat la metodologia
FutbolNet al context dels refugiats, on
aborda l’autoconfiança i la mitigació dels
traumes, el respecte, la integració i la gestió
de conflictes entre les persones que utilitzen
el diàleg com a eina principal.

d’aquesta activitat. És coherent amb altres
iniciatives en què participem. Bona part de
l’activitat de la fundació Stavros Niarchos
és buscar iniciatives que promoguin l’harmonia social i que alleugerin el dolor.
Vull destacar també que és un projecte
molt ben elaborat a partir de diferents valors i que promou diferents activitats, i ho
fa d’una manera molt natural i molt fàcil.
Aquest tipus d’iniciatives, que sovint són difícils d’implementar, és necessari que siguin
senzilles, fàcils d’aplicar i que no precisin
una inversió local gaire gran per obtenir un
bon resultat. ■
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Ferran Adrià, Enrique Rueda Sabater, Alexandra Mitjans i Antonio Dávila, durant el debat d’‘Empreses amb valors per a la infància’.

Més de 21 milions recaptats per
al SJD Pediatric Cancer Center

L

XAVIER VILÀ. FOTOS: MIQUEL COLL MOLAS

a campanya de captació
de fons #Paralosvalientes,
que té com a objectiu crear el SJD Pediatric Cancer
Center Barcelona, un dels
centres oncològics pediàtrics més grans del món,
ja ha aconseguit recaptar més de 21 milions d’euros gràcies a la implicació de tota
la ciutadania, les famílies dels pacients i el
món empresarial.
Aquesta campanya, impulsada per l’Hospital Sant Joan de Déu i amb la col·laboració de la Fundació Barça i la Fundació
Messi, així com Andbank, Esteve i quatre
entitats més que prefereixen mantenir-se
en l’anonimat, va organitzar el 8 de març
passat una gala benèfica gràcies a la qual
es van recaptar més de 121.000 euros. El
projecte continua sumant fons per aconseguir els 9 milions d’euros que falten i fer
possible que, el 2019, el centre pugui ser
una realitat que beneficiarà 400 infants de
tot el món cada any.
Aquell mateix dia, festivitat de Sant Joan
de Déu, es va celebrar, a l’Hotel Fairmont
Juan Carlos I, la primera edició de Empreses amb valors per a la infància, en la qual
van participar més de 70 empreses i institucions. Es tracta d’un acte benèfic en el qual
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Manel del Castillo, director gerent de l’Hospital Sant Joan de Déu, amb Jordi Cardoner.

l’Hospital Sant Joan de Déu, de la mà de
tres ponents de primer nivell, va convidar
els assistents a fer una reflexió sobre com
les empreses i totes les persones podem ser
autèntics “agents de canvi social” per millorar el futur. El debat, moderat pel professor
d’IESE Antonio Dávila, va comptar amb la
participació de Ferran Adrià, cuiner i creador del Bulli Foundation; Enrique Rueda

Sabater, assessor global del Boston Consulting Group, i Alexandra Mitjans, directora
d’Ashoka Espanya.
Des de la posada en marxa de la campanya, al febrer del 2017, la Fundació Messi i el
Barça, a través de la Fundació i l’Àrea Social
del Club, han portat a terme diferents accions
de suport, així com diverses iniciatives per recaptar fons per a aquest projecte. n

ÈTICA I VALORS

L’ESPORT: UNA VACUNA
CONTRA LA VIOLÈNCIA

A

DR. JORDI OSÚA QUINTANA

ls anys setanta, Manuel
Vázquez Montalbán
va ser un dels primers
pensadors del nostre
país que es van adonar
de la transcendència
social de l’esport,
un fenomen sovint
menystingut per
les elits intel·lectuals. Tot i defensar
aferrissadament els valors inherents
a l’activitat física, era conscient que la
presència de trets agressius en l’esport el
deslegitimava en els cercles il·lustrats.
Fins i tot reconeixia que, més enllà de la
virulència manifestada pels aficionats o pels
esportistes, també roman una agressivitat
que “forma part de la mateixa regla del joc”.
Efectivament, la lògica interna d’alguns esports comporta un enfrontament entre dos
adversaris −individus o equips− per assolir un mateix objectiu, i aquesta confrontació encén actituds impetuoses i vehements.
Competitivitat, força, intensitat, agonisme,
fúria o combativitat són qualitats necessàries
per imposar-se al contrari. Aquests atributs
reclamen un furor físic, i també psicològic o
emocional, que atia el sentiment de ràbia.
Quin sentit o utilitat ètica pot tenir aquesta

pugna característica de l’activitat esportiva?
Cal evitar-la? El filòsof francès Michel
Mafessoli veu en l’esport una litúrgia que
aporta una microdosi ritual homeopàtica
subministrada per canalitzar l’hostilitat social. Potser, més que com un remei homeopàtic, podem dir que l’esport actua com un
vaccí, una vacuna. Parafrasejant la definició
de l’OMS, seria una estratègia capaç de generar certa immunitat envers una patologia
estimulant la producció d’anticossos. Des
d’aquest punt de vista, l’agressivitat associada a la pràctica esportiva, en comptes de
fomentar la violència, l’apaivaga. Pot donar
origen a mecanismes de defensa que permeten afrontar circumstàncies anàlogues en un
context extraesportiu tot evitant deixar-nos
arrossegar pels impulsos més destructius.
Així mateix, d’igual manera que els vaccins
són específics per a cada malaltia, tal vegada
cada modalitat esportiva pot ajudar a prevenir una forma determinada de violència.
El reglament i la figura de l’àrbitre resulten cabdals per controlar l’agressivitat i respondre amb encert al seu desafiament. Les
regles del joc limiten les envestides i l’àrbitre
exerceix de mediador en cas de conflicte.
L’acceptació tant del marc reglamentari com
de les decisions del col·legiat permet refre-

nar l’impuls violent i gestionar-lo adequadament. És una mesura preventiva. Per això el
primer pas en la metodologia de FutbolNet
–iniciativa creada per la Fundació del FCB–
és consensuar unes normes entre els participants sota la supervisió d’un educador.
Així doncs, tot i que no es poden negar els
efectes secundaris no desitjats que de vegades implica el component agressiu present
en l’esport, cal valorar la seva funció profilàctica destinada a evitar que el virus de la
violència s’escampi i causi estralls en la convivència ciutadana. L’esport es converteix
així en una eina indispensable per garantir
el civisme en el si d’unes societats individualistes i hipercompetitives.
Jordi Osúa és doctor en Ciències de l’Activitat
Física i de l’Esport, Premi Serra i Moret de
civisme i editor del llibre ‘Manuel Vázquez
Montalbán. Barça, cultura i esport’.
(Editorial Base 2018).
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INNOVACIÓ

INCLUSIÓ
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Tecnologia i solidaritat al
Mobile World Congress

© FC BARCELONA / GERMÁN PARGA

Simposi de Special
Olympics Catalunya

Josep Maria Bartomeu i Dídac Lee a l’estand de ‘Case for Change’ al Mobile World Congress.

La Fundació Barça ha fet una ferma aposta per la innovació i les noves tecnologies
amb l’objectiu d’explorar nous mètodes
per optimitzar les seves accions. Gràcies
a la feina feta en aquest terreny, el Mobile
World Congress va voler fer difusió d’alguna de les iniciatives que la Fundació
ha dut a terme durant els últims mesos.
D’una banda, la Fundació Barça i la Fun-

dació Éric Abidal van presentar el projecte Robot Pol a l’estand de Case for Change, espai que va aplegar diferents accions
socials que utlitzen la tecnologia amb
motivacions socials. El Robot Pol és un
dispositiu que fa possible que nens i nenes amb malalties greus gaudeixin d’una
experiència Barça, com visitar l’Estadi, per
ajudar-los a millorar el seu estat d’ànim.
La Fundació també va participar com a
ambaixadora en un projecte de lluita contra el ciberbullying impulsat pel D-Lab, un
certamen organitzat en el marc del Mobile
sobre tecnologies amb finalitats socials. n

DIVULGACIÓ
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El projecte Robot Pol i la lluita
contra el ‘ciberbullying’ van ser
les iniciatives que la Fundació va
presentar en aquesta fira

Trobada amb xefs de
prestigi mundial

CONTRA L’ASSETJAMENT
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Aposta per la formació sobre ‘bullying’
El 8 de març la Fundació Barça i la Universitat de Barcelona (UB) van iniciar
un curs d’especialització en prevenció i
intervenció del bullying i el ciberbullying
destinat a professionals en contacte amb
possibles situacions d’assetjament. El curs
ofereix eines per poder detectar a temps
aquestes situacions i proposa reflexionar
sobre les millors maneres d’abordar-les.
La Fundació Barça i l’Institut de Formació
Contínua – IL3 de la UB van organitzar
també al mes de març una jornada sobre
aquesta problemàtica, que va tenir lloc a
l’Auditori 1899 del Camp Nou. n

En el marc de col·laboració entre la
Fundació Barça i Special Olympics Catalunya, aquesta entitat va celebrar un
simposi a l’Auditori 1899 amb l’objectiu de conscienciar els clubs esportius
de cara a incorporar seccions amb esportistes que tinguin alguna discapacitat intel·lectual. Durant l’acte, que va
tenir lloc al mes de febrer, es van exposar casos d’èxit de clubs esportius que
ja han fet el pas i tenen una secció Special, com l’equip de bàsquet Barna Màgics, el Club Natació Sabadell, el Club
de Gimnàstica Egiba de Manresa (amb
l’entitat Ampans) o el Club de Vela Blanes, amb el Club Esportiu el Vilar. n

Al mes de febrer una vintena de cuiners
de reconegut prestigi internacional
van ser convidats a visitar l’Espai Barça Fundació. A la trobada hi van assitir
Jordi Cardoner, vicepresident primer
del FC Barcelona i la Fundació Barça,
Josep Vives, portaveu del Club, i Mària
Vallès, directora general de la Fundació
Barça. L’objectiu de la reunió va ser donar a conèixer a aquest gremi la tasca
que desenvolupa la Fundació Barça a
Catalunya i arreu del món a través dels
seus programes, aliances i campanyes.
Entre els xefs convidats hi havia destacades figures com Albert Adrià, Carles
Gaig i Paco Pérez. n

REFUGIATS

BENESTAR EMOCIONAL
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Titelles per al foment de
la cohesió social
La Fundació i Creu Roja presenten
‘Tant se val d’on venim’, un espectacle
de titelles que explica la problemàtica
que viuen les persones refugiades

L’equip d’handbol,
amb la Fundació

© FC BARCELONA / GERMÁN PARGA

Tant se val d’on venim és un nou projecte de la Fundació Barça i Creu Roja que té
com a objectiu ajudar els infants d’entre 4
i 8 anys a entendre la situació que viuen
les persones refugiades a través de tallers d’educació en valors humanitaris.
La presentació d’aquesta iniciativa va tenir lloc al mes de febrer davant dels alumnes de l’Escola Pau Romeva de Barcelona
amb la presència de Jordi Cardoner, vicepresident primer del FC Barcelona i la
Fundació Barça, i d’Antoni Aguilera, president de Creu Roja Catalunya. Ambdues
entitats creuen en l’ús dels titelles com a
eina comunicativa potent a l’hora d’implicar els infants i les famílies en el procés d’adquisició i transmissió dels valors
humanitaris. L’objectiu final és promoure
l’aprenentatge i la posada en pràctica d’actituds i comportaments per a la convivència i el respecte de les persones refugiades,
i així prevenir conductes discriminatòries,
racistes o xenòfobes. n

Sessió de titelles de ‘Tant se val d’on venim’.

ÒRGAN DE GOVERN

La Fundació Barça ha incorporat al seu
Patronat el secretari i el tresorer de la
Junta Directiva del FC Barcelona, Jordi
Calsamiglia i Enric Tombas, respectivament, que exerciran també aquestes
funcions al màxim òrgan de govern de la
Fundació. A aquestes incorporacions cal
afegir-hi també la d’Antoni Esteve, fins
ara membre de la Comissió econòmica i
estratègica del Club. Calsamiglia substitueix la fins ara secretària de la Fundació i vicesecretària de la Junta Directiva,
Maria Teixidor, que ha estat designada
nova responsable del Futbol Femení.
Aquests canvis es van donar a conèixer
en la reunió que va tenir lloc l’1 de març
i en la qual també es va fer una valoració del primer tram de la temporada.
El Patronat va destacar la feina feta en

© FC BARCELONA / GERMÁN PARGA

Incorporacions
al Patronat

les tres línies estratègiques (prevenció
de la violència, inclusió social i accés a
l’educació), així com l’assoliment de més
d’un milió de beneficiaris dels projectes,
tant dels propis com dels que es deriven
de les aliances. D’altra banda, durant la
reunió els membres del Patronat també
van fer una valoració excel·lent de l’estrena del documental Un joc anomenat
esperança, celebrada el 12 de febrer al
teatre Romea de Barcelona. n

Després de les visites dels primers equips
d’hoquei patins i bàsquet del Barça Lassa a diversos hospitals, al mes de març
va ser el torn de l’equip d’handbol. Els
homes de Xavier Pascual van passar
una bona estona amb més de 160 nens
ingressats a l’Hospital Vall d’Hebron.
Els van entregar regals de la Fundació i es van fer fotografies amb ells i
les seves famílies. L’expedició blaugrana va estar acompanyada per Antoni
Tombas, patró de la Fundació Barça,
i Lluís Duocastella, membre de la comissió esportiva d’handbol. “Aquesta experiència t’empeny a donar-ho
tot, perquè no saps el que t’espera el
dia de demà”, va assegurar el porter
de l’equip, Gonzalo Pérez de Vargas.
La visita dels jugadors d’handbol forma part de la iniciativa de la Fundació
Barça Nadal tot l’any, que promou la
realització d’aquestes accions més enllà
de les dates nadalenques, que és quan
el primer equip visita diversos hospitals
de Barcelona. D’aquesta manera la resta d’equips professionals queden també
implicats en aquest projecte. n

INCLUSIÓ

Festival ‘FutbolNet’
a Indonèsia
El 25 de febrer es va celebrar a la localitat de Tangerang, Java, Indonèsia, el
primer Festival FutbolNet KONAMI, en
el qual van participar 257 nens i nenes
d’entre 10 i 14 anys. Aquesta activitat
forma part del projecte FutbolNet que
la Fundació Barça està implementant
des del juliol del 2017 a Indonèsia
gràcies a la col·laboració de la companyia de videojocs KONAMI. Al festival
van assistir-hi Naoki Morita, directora
general de PES, KONAMI, i Guiomar
Todó, responsable de fundraising i
campanyes de la Fundació Barça. n
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