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Catalunya,
al focus

La Fundació s’aboca al suport de la infància més vulnerable
a casa nostra amb programes que fomenten el desenvolupament
dels menors i la inclusió social

LA CITACIÓ

SUMARI

“Fes el teu primer pas ara. No importa que no vegis el
camí complet. Fes el teu primer pas i la resta del
camí apareixerà mentre camines
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-Martin Luther King, activista nord-americà i Premi Nobel de la Pau

Presència al territori

a pobresa s’ha enquistat
a la població infantil de
Catalunya. Gairebé 350.000
menors catalans pateixen la
falta de recursos econòmics.
En els últims set anys, des
del 2010 fins al 2017, no
solament ha continuat avançant, sinó que,
a més, s’ha incrementat. Un de cada quatre
nens està en situació d’exclusió social. Aquestes dades demolidores es desprenen de l’estudi Aquí, avui, encara, sobre la situació dels
drets dels nens i nenes a Catalunya, elaborat
per Save the Children.
Des de la Fundació Barça entenem que és
indispensable construir una societat que es
preocupi dels menors exclosos pel sistema.
Necessitem parlar d’aquells que són negats i
descartats per l’ordre social. Els nens són el
col·lectiu més afectat per la falta de recursos
econòmics i d’oportunitats, i són al mateix
temps el grup que rep menys atenció. La
inversió en aquest col·lectiu no ha parat de
disminuir en els últims anys.
Les conseqüències de la pobresa en els
menors són contrastables, afecten el seu
desenvolupament físic, emocional i cultural, i a més perpetuen una societat injusta i
poc cohesionada. A la Fundació Barça som
conscients que aquestes desigualtats són arreu, però també d’una manera o una altra al
nostre país. Per aquest motiu bona part dels
beneficiaris dels nostres programes (més de
400.000) són a Catalunya.
La nostra entitat aborda un seguit de

problemàtiques, d’entre les quals podem destacar la prevenció de la violència a través del
programa de bullying; la integració a través
del programa d’inclusió social que utilitza la
metodologia FutbolNet, en què han participat
aquest any prop de 8.000 nens i nenes; l’educació en valors amb el programa Barçakids,
que ha arribat a més de 12.000 infants; el
suport a nens i nenes malalts hospitalitzats
a través del programa de benestar emocional pediàtric amb la col·laboració dels cinc
hospitals de referència de Catalunya; o de
sensibilització i suport a entitats com la Creu
Roja i Proactiva Open Arms, amb les quals es
treballa en la problemàtica de refugiats.
Cal destacar que generalment en els nostres projectes i programes utilitzen l’esport
com un instrument que forma part de la
nostra raó de ser i que s’ha convertit en un
excel·lent actiu que volem aprofitar i posar a
disposició de la societat. A través de la pràctica esportiva els nens i joves desenvolupen la
seva capacitat de crear i de sentir-se responsables de les seves accions. També és un lloc
on es pot compartir i reflexionar, mitjançant
preguntes obertes i potenciant l’esperit
crític. Totes aquestes activitats permeten
que presentem l’esport com a eina de canvi,
possibilitant un desenvolupament integral
com a persones, mentre s’està gaudint d’una
experiència d’apoderament que acompanya
cap a la inclusió total. Des de la Fundació
Barça sabem que sempre hi ha un moment
en la infància en què la porta s’obre i deixa
entrar el futur. n
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Beneficiaris
a casa
nostra
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Els programes que duu a
terme la Fundació arriben a
més de 400.000 nens i nenes
de Catalunya, especialment a
aquells que estan en situació
vulnerable
JOSEP GIRALT

4

REVISTA FUNDACIÓ

Les diputacions donen
suport a ‘FutbolNet’
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ls nens i nenes de Catalunya són la raó de ser de
la Fundació Barça, que té
com a objectiu principal
millorar les condicions de
vida dels menors, especialment d’aquells que viuen
en situació de vulnerabilitat. L’entitat arriba
a més de 400.000 nenes i nenes de tot Catalunya i aborda problemàtiques en tots els
seus vessants: preocupats pel seu desenvolupament, aplica la metodologia Barçakids
en moltes escoles de l’àmbit català, però
també promou accions a mida davant situacions de risc amb grups especialment
fràgils. En aquesta etapa de la vida és quan
qualsevol intervenció és capaç d’aconseguir
resultats beneficiosos a llarg termini.
Entre els grups més vulnerables es troben
els joves que compleixen sentències judicials en centres de menors. El perfil d’aquests
interns, segons el Departament de Justícia,
és el d’un jove de 17 anys amb baix rendiment escolar, sense empatia, impulsiu en
les seves respostes i amb un gran nombre
d’antecedents, la majoria dels quals relacionats amb robatoris i agressions. De la
mà d’experts entrenadors, aprenen a confiar en si mateixos i en els altres, troben un
espai en què adquireixen responsabilitat i
entenen que adaptar-se als entorns és vital
per construir una societat per a tots basada
en el respecte.
Els menors amb discapacitat tenen reconeguts els seus drets educatius. No obstant
això, la Fundació Barça és conscient que la
inclusió del col·lectiu s’ha de preveure tam-

Bartomeu, Cardoner i Vallès amb els representants de les diputacions catalanes.
La Fundació Barça compta amb el suport de
les quatre diputacions catalanes. Aquesta
col·laboració s’ha portat a terme durant els
darrers sis anys en 57 municipis. L’aliança té
com a finalitat reforçar la col·laboració entre
les diputacions i la Fundació Barça per tal de
millorar el desenvolupament personal de

bé a l’educació no reglada. La majoria dels
joves amb discapacitat no tenen ple accés a
la pràctica esportiva, i renuncien així a un
dels vessants més importants del desenvo-

milers de nens i nenes a Catalunya. El balanç
del programa FutbolNet demostra el bon
impacte aconseguit des del 2012. El nivell de
satisfacció dels participants, així com l’impacte exitós que ha tingut en l’àmbit social aquest
programa, ha fet que més d’un 97% del seus
beneficiaris asseguri que tornarien a seguir-lo.

lupament personal i social.
La Fundació ha engegat la primera metodologia per prevenir l’assetjament escolar a
través de la pràctica esportiva. ■

EDUCACIÓ EN VALORS

Barçakids és un programa dirigit als
nens i nenes de 6 a 12 anys (Educació
Primària) que vol fomentar i consolidar el seu sistema de valors a través dels
principis pedagògics de l’esport. El projecte
s’aplica des del curs 2012/13 a les escoles
dels Països Catalans i està estructurat en
unitats didàctiques per treballar els valors
següents: respecte, esforç, humilitat,
treball en equip i ambició. Uns 150 infants
per centre, en una jornada lectiva, tenen
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‘Barçakids’, una
experiència
pedagògica

ar vinculats al projecte a través de la
plataforma educativa fcbkids.cat, un complet
portal educatiu amb material pedagògic, jocs
formatius, e-learnings, aplicacions mòbils,
galeries de vídeos i cròniques, entre d’altres.

l’oportunitat de ser els protagonistes d’aquesta experiència pedagògica, que es basa en
l’expressió oral, l’expressió escrita i la pràctica
esportiva per vehicular tots els seus continguts.
Els beneficiaris i les seves famílies poden continu-

PREVENCIÓ DE LA VIOLÈNCIA

Primera metodologia esportiva ‘antibullying’
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La Fundació Barça ha creat
una metodologia per prevenir el bullying a través
de l’esport. Aquesta metodologia
s’aplicarà en l’àmbit escolar català
a partir del 2019 amb nens de
Primària d’entre 6 i 12 anys, encara
que el 2018 ja se n’ha desenvolupat una prova pilot. D’altra banda,
ha creat la primera eina formativa de prevenció del bullying
en l’àmbit esportiu utilizant
l’esport. Es tracta d’oferir eines als
entrenadors esportius i educadors
perquè optimitzin el potencial

ESPAIS INCLUSIUS

FutbolNet es posa al servei dels joves
internats en centres de menors,
normalment amb sentències per furts
i lesions. El projecte persegueix reduir-ne la
reincidència i fer-los costat en la seva reintegració. L’entrenament esportiu sota aquesta
metodologia els permet assumir responsabilitats, millorar-ne l’autoestima, desenvolupar-se
a través de l’empatia i la cohesió, reduir el seu
sentiment de frustració i controlar la seva
impulsivitat. Fins al moment, 170 joves s’han
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Per un joc on tots
i totes puguin
explicar-se

socialitzador i formador de l’activitat esportiva. Aquesta ha de servir
per al foment d’una relació entre
iguals en què el desenvolupament
emocional i la cohesió del grup
bloquegin qualsevol actitud abusiva. En el marc d’aquest programa,
la Fundació Barça ha constituït un
Consell Assessor sobre el bullying,
format per docents, psicòlegs
i altres experts amb l’objectiu
de debatre i fer seguiment de la
metodologia. Segons l’UNICEF,
gairebé el 70% dels menors pateix
assetjament escolar.

incorporat a aquesta iniciativa.
Un altre col·lectiu objecte del projecte
FutbolNet són les persones amb discapacitat. Només un de cada quatre menors amb
discapacitat practica esport, enfront del 72%
dels escolars. FutbolNet pretén corregir les actituds discriminatòries que es produeixen en el
terreny de joc, precisament perquè se subestima el potencial de les persones amb capacitats
diferents. Fins ara han participat en la iniciativa
un total de 180 menors de 8 a 12 anys.
D’altra banda, la Fundació Barça també
treballa per millorar el benestar emocional
dels infants ingressats en centres hospitalaris
com Sant Joan de Déu, la Vall d’Hebron i Can
Ruti. Els esportistes del FC Barcelona visiten
periòdicament els nens hospitalitzats, que
reben els seus ídols amb il·lusió .
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La
Fundació
Barça

PREVENCIÓ
VIOLÈNCIA
P R EV EN CIÓ D EL ‘BU L LYIN G’

PROGRAMES

Àmbit escolar

PROPIS A

Àmbit esportiu

CATALUNYA

2017/18
La Fundació duu a
terme a Catalunya
un ampli ventall
de programes de
suport a nens i
nenes en situació de
vulnerabilitat que
abasten els tres àmbits
d’actuació.
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PROVA PILOT A CATALUNYA

BARÇA ESCOLA + ÀMBIT ESPORTIU CATALÀ
Federació Catalana de Futbol (FCF)

Coneixement
Simpòsium, estudis, consell assessor...

Sensibilització
Campanya i material educatiu • Festa de la convivència

Tallers per a famílies
Sessions formatives i de sensibilització

INCLUSIÓ
SOCIAL

ACCÉS I REFORÇ
A L’EDUCACIÓ

ESPO RT CO M A E I N A

ED U CACIÓ

Integració a través de l’esport

Masia Solidària

‘FUTBOLNET’ A CATALUNYA + BARCELONA

Educació en valors als
esportistes/jugadors de la Masia.

Programes amb la metodologia ‘FutbolNet’ per a la
inclusió de nens i nenes en entorns vulnerables.

Justícia juvenil
REINTEGRACIÓ JUVENIL

Programes per a nens i nenes privats de llibertat.

Inclusió d’infants amb discapacitats
DIVERSITAT ‘FUTBOLNET’

Creixement en Valors
Projecte amb metodologia ‘Barçakids’
per a escoles de Catalunya.
SCHOLAS

Col·laboració d’educació en valors.

Fundació Cruyff • Special Olympics

Refugiats
PROGRAMA DE SENSIBILITZACIÓ

Creu Roja • Proactiva Open Arms

Benestar emocional pediàtric
PROGRAMA HOSPITALS

Millorant el benestar emocional dels nens ingressats
en els hospitals de referència de Catalunya.
Fondation Éric Abidal
Hospitals: Vall d’Hebron, Germans Trias,
Hospital de St. Pau, Hospital de Nens, Parc Taulí
Impulsem el Pediatric Cancer Center
(Sant Joan de Déu)
MEET & GREET I EXPERIÈNCIES BARÇA

Make a Wish
DONACIONS DE MATERIAL

A diverses entitats socials
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CRÒNIQUES DE ‘FUTBOLNET’
DIVERSITAT

En Xavi, amb la força del
cadell d’un lleó ferit

i part de la seva joventut estaven vinculades
a la figura materna. No van ser bons temps, i
encara li costa molt parlar d’ells. Va ser gràcies
a la seva monitora i l’equip que va trobar un
espai on va poder ser escoltat. Mai va tenir una
conducta disruptiva, però es va trobar molt sol.
A FutbolNet va poder practicar l’esport que més
li agrada. Va trobar una nova família i amics.
Ara com ara, l’Àlex és un dels participants més
vinculats al projecte. Va seguir fins al final de la
seva generació, i després va decidir continuar
com a mediador.
L’equip educatiu fa una valoració molt positiva
de la seva tasca a FutbolNet. És molt responsable i es pren la seva funció com a referent de
manera molt seriosa. Està estudiant el vessant
d’Humanitats i s’orienta cap a professions en
què s’hagi de posar a prova físicament per ajudar els altres, ja que creu en les seves capacitats
personals de tenacitat, constància i empatia.
FutbolNet li ha ofert l’espai que necessitava
per poder evadir-se i alhora relacionar-se d’una
manera positiva, conèixer-se ell mateix i expressar-se en moments difícils, gaudint de l’esport.

L’Àlex Fonseca lluitarà per ser útil a la
societat.
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la pràctica esportiva com a millora i desenvolupament de les seves capacitats. En Xavi té 8
anys i va a una escola inclusiva. A causa de la
malaltia que presenta té el cos una mica inflat,
el to muscular rígid i tota activitat li suposa un
cansament físic extra, molt més gran que el que

pugui tenir qualsevol altre nen de la seva
edat. No obstant això, tot passa a segon
pla quan el veus moure’s en el camp de joc.
El Xavi va començar jugant a FutbolNet dos
dies a la setmana, però va haver de baixar
el ritme a causa del cansament acumulat,
i la falta de concentració. Des de les hores,
només participa els dijous, però segons
els seus monitors i professors, es passa la
setmana esperant que arribi el dia per jugar
amb els seus amics. Avui el Xavi és una peça
fonamental del grup. El més sorprenent de la
seva història és que gràcies a la seva actitud,
i sobretot a causa de l’afecte manifest dels
seus companys, ha emprès un nou camí. Ha
convertit les seves caigudes en passades
de futbol, la seva por en un repte, i els seus
somnis en un camp de joc. Mantenir una conversa fluida amb en Xavi no és fàcil, però la
seva capacitat emocional és tan intensa que
resulta impossible no empatitzar amb ell.
El seu caràcter i sentir-se estimat ha influït
perquè el seu destí no sigui el que tenia
predestinat. És un exemple de vitalitat, de
positivisme i de fortalesa.
La seva doctora ha comentat a la família
que practicar esport li ha suposat una notable millora a nivell motriu. Però veient-lo
es pot percebre clarament que no tan sols
ha millorat el to muscular i l’esquena, sinó la
seva il·lusió per viure i per estimar.

En Xavi, amb ganes de començar la sessió de ‘FutbolNet’ amb els seus amics.
JOSEP GIRALT

A l’abril de l’any 2015 es va adaptar la
metodologia FutbolNet per crear
un grup d’iniciació esportiva per a
nens i joves amb discapacitat per promoure

Un Robin
Hood al
camp de joc
J.G.

L’Àlex Fonseca va començar a participar a FutbolNet fa uns quatre anys,
just quan va arribar a Catalunya. Ara
té 18 anys, i sembla un Robin Hood contemporani. No tan sols per l’aspecte físic, sinó
també per com es preocupa pels altres. Durant tota la conversa s’esforça per aparentar
força i seguretat. Al principi semblava que no
trobaríem cap esquerda per la qual albirar la
seva veritable personalitat, però a mesura
que vam guanyar confiança va emergir
amb tímida tendresa. La seva adaptació va
ser complicada, ja que la seva mare es va
quedar a Veneçuela. Tota la seva infància
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ESFORÇ

JUSTÍCIA

Salma, la deessa Themis de la justícia
La Salma va néixer a Córdoba,
Argentina. Té 13 anys i fa un any
que participa a FutbolNet. S’hi va
apuntar animada per un grup d’amigues de
l’institut. Fa cinc anys que viu a Barcelona.
Aparenta més seriositat i intel·ligència de
la que correspondria a algú de la seva edat.
L’ésser humà és, primer de tot, un projecte.
Ella ho té clar, ens mira sense parpellejar i
ens diu: “Jo seré fiscal. M’agradaria ajudar a
construir una societat més justa, i treballar
pels drets del ciutadans.” FutbolNet li ha
permès, en un temps relativament curt,
trobar un espai on sentir-se lliure. Dins dels
actes humans, la llibertat és on es realitza
més profundament i autènticament la
nostra humanitat. Podria semblar que la
Salma compleix amb tots els estereotips
de l’Argentina conversadora i preparada

© FC BARCELONA / GERMÁN PARGA

J.G.

La Salma se sent molt satisfeta de combinar
l’esport i el teatre.

intel·lectualment, però, no obstant això,
la seva sensibilitat denota que per arribar
fins aquí ha hagut de recórrer un llarg camí.
Les persones no som una cosa, som un
procés. Al principi va tenir problemes d’integració, però ja estan superats. Participa
a FutbolNet i en un grup de teatre de l’institut. “De FutbolNet m’agrada el treball en
equip, la relació que es crea amb els meus
companys i companyes, i els valors que ens
transmeten. M’agrada com treballem la
humilitat, i també l’ambició. De les coses
que més he gaudit és aprendre a resoldre
els conflictes”.
La Salma s’expressa en un català perfecte i se sent integrada i envoltada d’amics.
La seva actitud és positiva, mira de fit a
fit l’objectiu de la càmera i somriu. Sembla
que ja no té por, i sap que, igual que s’ha
fet amb ella, les coses es fan per amor o no
serveixen.

COMPARTIR
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Kshitiz, del Regne dels Déus al Raval

El Kshitiz ja era un gran seguidor del Barça des del Nepal, on va néixer.
J.G.

Kshitiz és un noi nepalès que
actualment està cursant 4t de
l’ESO, i el que li agradaria és
ser enginyer. Té 15 anys i conserva part
d’aquesta timidesa de quan va arribar

a Barcelona el 2013 des del Nepal, el Regne
dels Déus. Transmet calma i una profunditat
oriental que genera confiança. Parla pausadament, però amb seguretat. No sembla
sentir-se intimidat per la nostra conversa.
Quan va arribar a Catalunya, es va escolaritzar a l’Institut Miquel Taradell, on la majoria

dels alumnes procedeixen del Pakistan.
Malgrat la seva enorme timidesa, en molt
poc temps va aprendre el seu idioma per
poder comunicar-se amb ells. “FutbolNet
em va ajudar a relacionar-me, a conèixer
les regles del joc, a perdre la timidesa i
a compartir. Ara participo amb el grup
sense sentir-me diferent”. Els problemes, sent socials, són també universals,
per tant les seves solucions han de ser
humanes.
Kshitiz també parla castellà i català
sense dificultat. “No cal tenir presses, es
tracta de gaudir, actuar amb tranquil·litat, i
observar tot el que passa al nostre voltant.
Trobo a faltar alguns costums del Nepal
però aquí soc feliç. Gràcies a FutbolNet
també he après a respectar més els meus
pares”.
Els pares de Kshitiz tenen un parell de
restaurants vegans i treballen moltes
hores. Tenir activitats com FutbolNet ha
contribuït a l’estabilitat i tranquil·litat
familiar, ja que els seus progenitors saben
que el seu fill no està desatès, i que a més
està aprenent i gaudint al mateix temps.
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Membres de la Fundació Barça i de l’UNICEF acompanyats de representants d’altres entitats, durant la celebració de la sessió al Camp Nou.

Reunió amb l’UNICEF sobre
l’esport com a eina social
Una quarantena de professionals del
tercer sector participen en una sessió
de treball al Club per aportar i debatre
idees innovadores sobre l’esport i el
desenvolupament

L

a Fundació Barça i l’UNICEF van congregar més de
40 experts internacionals
en esport, desenvolupament i infància en una
sessió acadèmica celebrada al mes d’abril al Camp
Nou que va servir per analitzar, debatre i
aprofundir sobre com l’esport pot tenir més
beneficis i impacte a la vida dels infants. Les
propostes que es van plantejar estan vinculades a la investigació, a partir d’un marc
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MZU NHLABATI

MARC PARRAMON

de bones pràctiques; i a la innovació, amb
l’intercanvi de coneixement amb el qual es
poden apoderar i protegir els infants més
vulnerables.
Aquest grup de treball, iniciativa de la
Fundació Barça i de l’UNICEF, està format
per persones de diverses disciplines i organitzacions i es reunirà anualment fins al
2020 amb l’objectiu de crear un marc conceptual de referència mundial sobre esport
i desenvolupament. Cal recordar que per
a les Nacions Unides l’esport està considerat com una eina capaç de transformar la
nostra societat i el nostre entorn, que pot
esdevenir un símbol d’esperança i que pot
enfortir la relació entre individus de diferents orígens, ètnies, races o cultures.
A més de professionals de la Fundació
Barça i de l’UNICEF, en aquest grup hi figuren representants d’entitats internacionals
com Right to Play, la Fundació Laureus o
Reach Out To Asia (ROTA), així com aca-

ESPORT PER AL DESENVOLUPAMENT

L’esport contribueix a millorar les vides dels nens i nenes.
Per a milions de persones, l’esport i el joc estan associats
a la infància, al lleure i al desenvolupament personal
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Esport per
canviar el món

Escolars a les zones rurals de Sud-àfrica.

L’equip de treball
es reunirà un cop
l’any i crearà un
marc de referència
mundial sobre
esport per al
desenvolupament
dèmics de diverses universitats europees.
L’exjugador del FC Barcelona Lilian Thuram també forma part d’aquest col·lectiu i
va compartir durant la sessió la seva visió
personal sobre l’esport, que segons el seu
criteri “permet trencar prejudicis”. Segons
Mària Vallès, directora general de la Fundació Barça, “amb iniciatives com aquesta,
la Fundació Barça vol alçar la veu pel canvi, acompanyada dels millors experts en
esport per al desenvolupament al món”. n

Un grup d’infants juga a futbol a Sud-àfrica.
AISHA AL-SAID. FOTO: © UNICEF

É

s durant la infantesa que
experimentem la sensació de companyonia que
proporciona el joc en
equip, l’admiració contra
un rival davant una bona jugada, o
l’ensenyament que suposa el respecte
per les regles del joc. La Fundació Barça i l’UNICEF volen aprofitar la rellevància de l’esport per al desenvolupament de la infància a fi d’aconseguir
canvis positius i necessaris en la vida
dels nens i nenes.
En els últims deu anys l’aliança
amb l’UNICEF ha beneficiat més d’un
milió de nens a tot el món. Ambdues
organitzacions dissenyen en comú
activitats d’Esport per al Desenvolupament als programes de l’UNICEF a
Sud-àfrica, el Brasil, Ghana i la Xina;
la participació fonamental en matè-

ria d’incidència i sensibilització de
la Fundació en la campanya anual
el Dia Mundial del Nen; el sondeig
dut a terme per l’Oficina de Recerca
Innocenti de l’UNICEF, i finalment la
creació d’un marc de referència estratègic de l’Esport per al Desenvolupament de la Infància (DDI).
La decisió d’elaborar aquest marc
estratègic comú en DDI es va prendre
després de la recerca sobre Esport
per al Desenvolupament duta a terme per la Fundació Barça durant la
tardor del 2017.
El principi que inspira la creació
d’aquest marc estratègic comú és donar satisfacció a les demandes de qualsevol entitat, pública o privada, disposada a engegar iniciatives d’Esports per
al Desenvolupament en qualsevol lloc
del món. n
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El mural contra el ‘bullying’ va ser una de les activitats lúdiques amb més participació i va permetre als infants desenvolupar la seva creativitat.

Èxit de participació en la
Festa de la Convivència
Prop de 8.000 participants van gaudir
d’aquest esdeveniment al recinte del
Camp Nou, en què es van proposar
activitats per lluitar contra el ‘bullying’
JOSEP GIRALT
FOTOS: © FC BARCELONA / M. GIMENO i G. PARGA

L

a violència contra la infància mai és justificable. Ha de
ser rebutjada i combatuda
amb contundència, encara
en les seves formes aparentment més lleus. Una de les
formes de violència (tant física com emocional) que més impacte està
tenint en el seu desenvolupament emocional és el bullying.
En aquest context, la Fundació Barça,
com a altaveu de repercussió internacional,
està fermament compromesa a sensibilitzar sobre aquest problema, i a contribuir,
amb la resta de la comunitat, a prevenir-lo.
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En aquest sentit, la Fundació Barça pretén
ser un agent educatiu que contribueixi en
la presa de consciència sobre el bullying en
el conjunt de la ciutadania, i especialment
en la comunitat educativa.
Amb aquest objectiu, la Fundació vol
plantejar aquesta sensibilització a partir de la
celebració de la Festa de la Convivència - Fent
equip contra el Bullying, celebrada el 12 de
maig a l’esplanada del Camp Nou. La Festa
de la Convivència, acció dissenyada dins del
marc de la campanya #ContraElBullying,
va ser un esdeveniment gratuït, lúdic i
educatiu adreçat a infants d’entre 6 i 12
anys amb l’objectiu de commemorar el Dia
Internacional de l’Assetjament Escolar i de
conscienciar la comunitat infantil en la lluita
contra aquesta problemàtica.
La festa, la qual va comptar amb prop de
8.000 participants, va oferir una sèrie d’activitats esportives, artístiques i emocionals
per a tots els assistents amb l’objectiu de
tractar la temàtica del bullying de manera

multidisciplinar. Entre aquestes activitats,
cal destacar la participació de la Pati Pla i
el Rick, de la família del Super3, així com
del grup musical Xiula, tot amenitzat pel
Ferran Aixalà, animador amb una especial
sensibilitat per les causes socials. Una de
les activitats més innovadores de la Festa
de la Convivència va ser l’Escape Room, en
què els participants van haver de descobrir
actituds i valors per trencar una situació
d’assetjament simbòlica i retornar a una
bona convivència.
A la trobada també es va poder gaudir
d’activitats esportives com ara un rocòdrom, un circuit d’aventures, futbol, bàsquet, un futbolí humà, etc. Finalment, els
infants van tenir l’oportunitat de participar
en activitats artístiques com el mural contra el bullying, el taller de papiroflèxia i un
racó de pintacares. Aquest esdeveniment
proposa sensibilitzar petits i grans sobre
l’assetjament escolar, un dels problemes
més greus que viuen els nens i joves. n

L’activitat més innovadora
va ser l’Escape Room,
en què els participants
van descobrir els valors
per trencar una situació
d’assetjament simbòlica.

El Joc de l’Oca i el Teatre
de les Emocions van
servir per identificar els
sentiments i les formes
de comunicació dels
participants.
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L’actor Marc Martínez, presentador de l’acte a l’Auditori 1899, davant dels protagonistes de l’esdeveniment.

L’esport, una eina eficaç
per combatre la violència
La Fundació Barça, amb la col•laboració
de la Càtedra Ethos, va presentar
l’informe ‘L’Esport com a instrument
de prevenció de la violència’
ANNA ESCAMILLA
FOTOS: © FC BARCELONA / GERMÁN PARGA

L

a Declaració dels Drets
de l’Infant (1959), en els
seus diferents principis,
exalça la necessitat que el
nen i la nena estiguin protegits contra la violència.
No obstant, la meitat dels
nens i nenes al món han estat objecte d’algun tipus de violència. Els drets dels infants
han de ser salvaguardats i promoguts a tot
arreu i en tot moment. La preservació de
la dignitat humana de l’infant i el seu dret
a ser protegit de la violència no és només
sentit comú i moralitat bàsica; es tracta
d’una obligació legal consagrada en els
tractats de drets humans.
Segons l’Estudi sobre la Violència contra
els infants realitzat per l’UNICEF (2006),
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“la majoria dels actes violents contra
els nens i nenes es porten a terme per
persones que coneixen o en qui confien,
incloent-hi pares i mares, companys de
classe, professors, etc.”. D’acord amb l’Organització Mundial de la Salut, la major
part dels actes violents contra la infància
s’engloben dins de la tipologia següent:
maltractament, bullying, violència juvenil,
violència de gènere, violència sexual i violència psicològica o emocional.
Coherència amb l’ODS

El 2015 les Nacions Unides va adoptar els
17 Objectius del Desenvolupament Sostenible (ODS) per estimular l’avenç en el
desenvolupament sostenible fins al 2030.
En coherència amb aquesta línia de desenvolupament, i amb l’objectiu d’eliminar

L’esport crea oportunitats
per millorar la cohesió
social en els entorns
més conflictius

tot tipus de violència, la Fundació Barça
aborda, des de l’elaboració del seu Pla
Estratègic 2016-2020, la millora a l’accés
i el reforç a l’educació, la promoció de la
inclusió social i la prevenció de la violència
en la infància i la joventut dels col·lectius
més desafavorits, i utilitza l’esport com a
mitjà per assolir aquests objectius. Concretament, per tal d’eliminar la violència en
la infància i la joventut, la Fundació Barça
inclou aquells tipus de violència en què pot
contribuir a la prevenció a través de l’esport i que estan relacionats amb els abusos
que es realitzen entre els grups d’iguals. És
a dir, la violència entre nens, nenes i adolescents que conviuen en un mateix espai
de relació: el bullying i la violència juvenil.
Com a resultat, el 2017 la Fundació Barça posa en marxa el seu Programa de Prevenció de la Violència en els dos vessants
de prevenció del bullying i de prevenció de
la violència juvenil. I l’esport es revela com
l’eina més adequada per a la promoció del
respecte i la tolerància, així com un instrument que pot contribuir a la resolució de
conflictes, l’apoderament de les comunitats
i els seus joves, la promoció de la inclusió

Missatges clau
“La violència és
una preocupació
primordial per a la
Fundació Barça”
JORDI CARDONER

VICEPRESIDENT PRIMER DEL FC
BARCELONA I DE LA FUNDACIÓ
BARÇA

“L’esport és un
gran transmissor
de valors i és capaç
d’unir cultures
i ètnies”
FRANCESC TORRALBA
DIRECTOR DE LA
CÀTEDRA ETHOS-URL

L’acte de presentació de l’informe va comptar amb una bona assistència de públic.

social i l’accés a l’educació.
Per il·lustrar-ho, la Fundació Barça, juntament amb la Càtedra Ethos de la Universitat Ramon Llull, va presentar, en un acte
a l’Auditori 1899, l’informe sota el títol L’esport com a instrument de prevenció de la violència. L’acte es va realitzar en format Pitch
i va estar presentat i conduït per l’actor i
director Marc Martínez. Va comptar amb la
participació de Jordi Cardoner, vicepresident primer del FC Barcelona i de la Fundació Barça; Francesc Torralba, director de
la Càtedra ETHOS-URL; Mària Vallès, directora general de la Fundació Barça; Jordi
Osúa, professor d’Educació Física i doctor
en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport;
Mariona Miret, responsable de programes
de la Fundació Barça, i Edmílson Gomes
de Moraes, exjugador del FC Barcelona i
president de la Fundació Edmílson Sembrando Sueños.
Mitjançant els discursos dels ponents es
va poder evidenciar com l’esport esdevé una
eina educativa eficaç en el procés de prevenció de la violència creant oportunitats per
millorar la cohesió social en els entorns més
conflictius. A més, s’han personalitzat els cinc
valors del FC Barcelona (esforç, humilitat,
treball en equip, respecte i ambició) a través
de cinc joves beneficiaris d’un programa que
realitza la Fundació Barça a Catalunya.
En conclusió, la Fundació Barça ha fet
realitat, un cop més, l’expressió més que un
club participant a fer canvis reals entre els
infants i els joves més vulnerables a través
de l’esport i els seus valors. n

EDUCAR EN VALORS

“L’esport és un
instrument per
combatre les
diferents formes
de violència”
JORDI OSÚA

PROFESSOR D’EDUCACIÓ FÍSICA
I DOCTOR EN CIÈNCIES DE
L’ACTIVITAT FÍSICA I L’ESPORT

Com contribueix
l’esport a la
convivència?
L’esport és una eina única per a
la convivència en què l’educació
en valors i la pedagogia del
conflicte són pilars fonamentals. El joc i
l’esport són dos recursos necessaris amb
un alt valor didàctic i educatiu. El joc és
per a la infància i la joventut una de les
activitats més importants. Gràcies a la
pràctica esportiva coneixen i interpreten
el món que els envolta i els ajuda a conèixer-se millor. L’esport no es tracta només
de tècniques per assolir uns objectius.
Serveix per educar en valors, per aprendre a conviure i a saber comunicar-se
millor. En definitiva, l’esport i l’educació
formen un binomi inseparable.

“La combinació
d’esport i lleure
conquereix
els joves i els dona
una oportunitat”
MARIONA MIRET

RESPONSABLE DE PROGRAMES DE
LA FUNDACIÓ BARÇA

“Mai hem de
renunciar a
protegir la infància
de qualsevol forma
de violència”
MÀRIA VALLÈS

DIRECTORA GENERAL DE LA
FUNDACIÓ BARÇA

“L’esport m’ha fet
entendre
els valors de
la vida”
JOSÉ EDMÍLSON

EXJUGADOR DEL FC BARCELONA

Una dissecció de
la violència

QUÈ ÉS?
L’Organització Mundial de la Salut (OMS, 2002)
defineix la violència com: «L’ús intencional de
la força física o el poder contra un mateix, envers una altra persona, grups o comunitats i té
com a conseqüències probables lesions físiques,
danys psicològics, alteracions del desenvolupament, abandonament o fins i tot la mort».
La violència és un fenomen enormement present
en la nostra societat. Les seves manifestacions són
múltiples, però sempre comparteixen una mateixa
característica: l’agressió contra aquell que és considerat diferent.

CAUSES
Factors socials
i econòmics

Per haver estat
víctimes de violència
en la infància, per haver
après a respondre de
manera violenta davant
de frustracions o
esdeveniments nocius i
per haver calcat models
violents dels pares o
REVISTA FUNDACIÓ
dels mitjans.

Com la negació
dels drets cívics, la
consciència de la
injustícia, la falta de
recursos, l’escassetat
d’aliments o el petroli.
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Factors
psicològics

Factors
polítics

Factors
mediàtics

Factors educatius
i culturals

Moviments polítics
que han exercit la
violència per reforçar
la seva identitat,
exercir poder, imposar
ideologies, posseir un
territori, obtenir béns
materials, etc.

Consum de violència
a través dels mitjans
de comunicació
tradicionals,
internet i les xarxes
socials.

Aquells subjectes que
es desenvolupin en
un entorn familiar
violent tenen més
tendència a reproduir
tal funcionament
en relacions i espais
presents o futurs.

DADES CLAU

01

Cada set minuts, un
adolescent és assassinat
al món. 1

02

Almenys un de cada
dos nens al món ha
experimentat alguna
forma de violència. 2

03

El 50% de nens i nenes
d’Àfrica, Àsia i Nord-amèrica
va experimentar violència
l’any passat. 3

04

En almenys 21
països el càstig
corporal no està
prohibit. 4

05

Al voltant de 180
adolescents moren cada dia
com a resultat de la violència
interpersonal. 5

06

Vuit de cada deu dones
que moren de manera
violenta al món tenen
entre 15 i 19 anys. 6

07

L’homicidi és la quarta
causa de mort en
persones d’entre 10 i
29 anys. 7

08

Quan no és fatal, la violència
juvenil té un impacte seriós
en l’aspecte físic, psicològic i
social de la víctima. 8

09
10

Quatre de cada deu
joves van participar
en una baralla l’any
passat. 9
Una de cada tres víctimes
a l’escola mai va explicar
les seves experiències a
ningú. 10

11

L’objectiu 16.2 de l’Agenda
2030 pel Desenvolupament
Sostenible és “acabar amb
l’abús, l’explotació, el tràfic i
totes les formes de violència
i tortura contra la infància”.
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La violència contra la infància
inclou totes les formes de
violència contra les persones
menors de 18 anys, ja siguin
perpetrades per progenitors,
cuidadors, companys, parelles
o estranys. 11

1, UNICEF (2017).
2 i 3, The Global Partnership.
4, Global Initiative to End All Corporal Punishment of Children (2014).
5 i 6, Les Nacions Unides.
7-8 i 11, L’OMS.

Violència verbal

Violència física

Insults, desqualificatius,
acusacions, judicis, ordres
agressives, etc.

Dany no accidental
utilitzant la força o un
objecte.

FORMES

Violència simbòlica

Violència psicològica

Vinculada a la imposició, la
dominació i el poder (polític,
econòmic i cultural).

Agressió de la
psique i l’estabilitat
emocional.

d

ENTREVISTA
Scotiabank, entitat financera
del Canadà, dona suport a la
Fundació Barça en el programa
d’inclusió social amb metodologia
‘FutbolNet’ a l’Amèrica Llatina

“Volem
transmetre als
joves els mateixos
valors del Barça”
ANNA ESCAMILLA I XAVIER VILÀ
FOTOS: JOAN VIDAL

D

es de l’any 2016 Scotiabank
col·labora amb la Fundació
Barça a través d’un programa que vol promoure els
valors de l’esport entre els
nens i nenes de l’Amèrica Llatina.
Com valora la col•laboració de Scotiabank
amb la Fundació del Barça en el marc de la
seva estratègia de responsabilitat social
corporativa?

L’oportunitat que vam tenir de treballar amb
el Barça, no només el club de futbol sinó
també la Fundació, va ser, i encara és, una
acció clau molt positiva per a la nostra estratègia de responsabilitat social, sobretot a
l’Amèrica Llatina i el Carib.
Els valors i principis expressats pel Futbol
Club Barcelona són exactament els que volem comunicar als joves de la nostra comunitat. Treballem amb nens i nenes en diferents comunitats llatines amb la certesa que
tenen un potencial infinit, i el Banc, com a
part del seu compromís social amb les comunitats on treballem, es compromet a ajudar-los en el procés de realització d’aquest
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potencial. El futbol i la influència positiva
d’aquest esport, els valors que crea, les habilitats socials, la capacitat de treballar amb
els companys, el treball en equip, la confiança, el compromís, entre d’altres, són valors
molt importants per tal de desenvolupar
millors ciutadans a les nostres comunitats.
El futbol ajuda a complir aquest objectiu, i
els valors que la Fundació expressa, especialment a través de FutbolNet, estan absolutament en línia amb els de Scotiabank.
Com valora la metodologia ‘FutbolNet’ de
la Fundació Barça?

Crec que el que dona valor a FutbolNet, a
part, òbviament, de la marca que aporta i
la fama del FC Barcelona, és el fet que no
només és futbol, sinó que es tracta d’ajudar els joves fent-los entendre i aprendre
diferents habilitats. D’aquesta manera
es treballa el compromís o el treball en
equip, com he mencionat anteriorment,
però també la inclusió i la cooperació.
Aquestes habilitats porten associats, en
si mateixes, valors positius provinents del
futbol i de molts altres esports, però siguem honestos, sobretot del futbol. I atès
l’interès que genera el futbol a l’Amèrica
Llatina, és un projecte conjunt molt exitós
per a Scotiabank.

Scotiabank porta a terme un plantejament
de retorn social i filantròpic molt potent.
Ens en podria fer cinc cèntims?

Treballem amb diverses fundacions, organitzacions benèfiques, ONGs en general,
especialment a Mèxic, el Perú, Xile i Colòmbia. Per tant, a part del futbol, que l’utilitzem
filantròpicament, també treballem amb l’alfabetització financera, amb el desenvolupament de joves emprenedors, especialment
en àrees de més risc a nivell socioeconòmic.
D’aquesta manera, el banc ajuda a desenvolupar millors ciutadans, ciutadans que tenen
més coneixements financers i comprenen la
necessitat de gestionar les finances a mesura
que creixen en el món. Així doncs, els nostres
programes filantròpics tendeixen a centrar-se
en l’aprenentatge basat en l’escola. Treballem
amb Plan Internacional, especialment al Perú,
i amb Junior Achievement Americas, amb els
quals ensenyem Econòmiques per a l’èxit dels
adolescents. Al voltant de cinquanta mil nens
a l’any són beneficiaris d’aquests programes.
Des de Scotiabank combinem els esforços filantròpics que ajuden les comunitats locals
amb el que fem en el futbol.
Per què considera que és molt important
desenvolupar aquesta política social i
filantròpica?

Acord de la Fundació Barça
amb Scotiabank

JIM TOBIN,
director internacional
Sponsorship and
Philantropy Scotiabank.

Els nostres
programes
filantròpics ens
donen quelcom
que ens diferencia
dels nostres
competidors”
Bé, existeixen algunes raons darrere
d’aquesta pregunta... El nostre compromís amb les causes filantròpiques, com
a banc a l’Amèrica Llatina i com a banc
internacional que som (clarament, no
som un banc local), tenim l’oportunitat
de crear una major consciència sobre el
compromís del banc en l’àmbit local a
través dels nostres programes filantròpics. Ens permet implicar-nos amb els

Des de l’any 2016 la Fundació Barça i
l’entitat financera canadenca
Scotiabank tenen un acord de
col•laboració per promoure els valors a
través de l’esport mitjançant la metodologia
FutbolNet. Està previst que en els pròxims
tres anys se celebrin 18 festivals a Mèxic, el
Perú, Xile, Costa Rica i el Salvador.
Aquest projecte, impulsat per les dues entitats, ofereix un espai segur i educatiu a nens i
nenes d’entorns vulnerables i preveu arribar

consumidors i comprometre’ns amb el
públic en general fora de qualsevol negoci financer. Fins a cert punt, l’excel·lent
treball que fem revela el cor d’aquest
banc. No es tracta només de negocis; no
obstant això, aquest bon treball ens ajuda
a crear consciència. No som tan coneguts
als nostres mercats clau com ho som,
per exemple, al Canadà, on som un dels
bancs principals. Per aquesta raó, utilitzem la filantropia, potenciem el compromís a les comunitats per fer créixer la
nostra consciència de marca i augmentar
allò que anomenaríem una consideració
positiva com a resultat del bon treball
que fem.
També tenen un important enfocament en
la igualtat de gènere?

Sens dubte, la nostra estratègia bàsica
engloba el compromís amb la igualtat de
gènere i les oportunitats de les dones en
el marc laboral. I aquesta estratègia és
traslladada a les comunitats on treballem
a l’Amèrica Llatina i busquem la representació igualitària de les dones joves en
l’esport, en la filantropia, així com també
tenim la voluntat de desenvolupar les habilitats de lideratge i les habilitats emprenedores de les dones joves. Molts dels nos-

a 18.000 beneficiaris durant aquest període.
Scotiabank és una entitat amb vocació
internacional que dona servei a clients a
Nord-amèrica, Llatinoamèrica, el Carib,
Amèrica Central i Àsia-Pacífic. Compta
amb més de 23 milions de clients, 88.000
empleats a tot el món i assessora sobre
productes i serveis, com la banca personal
i comercial, gestió patrimonial i banca
privada, banca corporativa i d’inversió, i
els mercats de capitals.

tres programes filantròpics treballen amb
dones joves en comunitats marginals remotes. Però l’estratègia empresarial bàsica del banc, més enllà dels obvis objectius
bancaris, és el compromís amb la igualtat
de gènere i les oportunitats que s’ofereix
a la dona en el lloc de treball. El banc es
compromet a igualar el terreny de joc en
el cas de les dones en el negoci.
Considera que la responsabilitat social
és un avantatge competitiu envers la
competència?

Com a banc, en un mercat molt competitiu, creiem que els nostres programes
filantròpics ens donen quelcom que ens
diferencia dels nostres competidors. Tots
els bancs estan implicats en la responsabilitat social corporativa, però creiem que
a Scotiabank estem molt més compromesos des d’un primer nivell base on podem
oferir beneficis tangibles per als joves, dones joves i comunitats en general. Això és
el que veiem com la nostra diferenciació.
I com ho aconseguim? Doncs col·laborant
amb la Fundació Barça, amb Junior Achievement Americas juntament amb el Pla
Internacional. Aquests són els nostres factors diferencials quan es tracta d’aquests
marcadors clau. n
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El Complex Esportiu Municipal de la Mar Bella va acollir la 14a edició de l’Open Day de la Fundació Cruyff.

Amb el
llegat de
Johan
Cruyff
El vicepresident primer del Barça
i de la Fundació, Jordi Cardoner,
acompanyat de diversos patrons, va
assistir a l’Open Day de la Fundació
Cruyff celebrat a Barcelona
JOAN MARCET
FOTOS: © FC BARCELONA / MANEL GIMENO

E

l vicepresident primer del
FC Barcelona i de la Fundació Barça, Jordi Cardoner,
acompanyat dels patrons
de la Fundació Dídac Lee,
Josep Maldonado, sor Lucía Caram i Josep Cortada
va participar al mes de maig a l’Open Day de
la Fundació Johan Cruyff, una jornada ludicoesportiva celebrada al Complex Esportiu Municipal de la Mar Bella, on més de 900 infants
i joves amb diferents discapacitats van poder
practicar diversos esports.
Abans de la celebració de l’acte es va pre-
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Jordi Cruyff, amb el vicepresident primer Jordi Cardoner i el directiu i patró Dídac Lee.

sentar el nou patronat de la Fundació Cruyff,
que a partir d’ara està presidit per Susila
Cruyff, filla de Johan Cruyff, i té com a
membres, entre d’altres, Josep Guardiola,
Xavi Hernández, Carles Puyol, Fernando
Belasteguín, Jaume Roures i Joan Laporta.
Valors compartits

Els representants de les entitats convidades a l’esdeveniment van fer una excel·lent
valoració de la importància d’aquest tipus
d’accions. “La Fundació Barça i la Fundació
Johan Cruyff compartim valors. Amb una
referència clau que és la figura d’en Johan,

un mite del barcelonisme, i no parlem només del jugador o de l’entrenador, sinó de
la seva manera d’entendre la vida”, va assegurar Jordi Cardoner durant la seva visita.
La Fundació Barça i la Fundació Cruyff
mantenen des de fa anys un acord de col·
laboració per fomentar l’esport i els seus
valors entre nens i joves, en què prioritzen
la infància i l’adolescència en situació de vulnerabilitat. El projecte Pati 14, que rehabilita espais escolars, o els Cruyff Courts, camps
esportius d’ús públic, són alguns exemples
de la tasca conjunta que tants bons fruits
està donant. n

ÈTICA I VALORS

L’ESPORT, ESPAI DE
CREIXEMENT PERSONAL

L’

MERITXELL BELLATRIU LÓPEZ

esport ens brinda
múltiples beneficis
en diferents àmbits.
Un el trobem en la
formació de la persona.
La pràctica esportiva
ofereix un espai de
creixement sempre que
aquesta es regeixi pels
valors humanistes. Per als més joves, infants
i adolescents l’esport esdevé una oportunitat
de desenvolupar íntegrament totes les
dimensions personals. Aquí es pot fer
al·lusió no únicament a aspectes físics, sinó
també a aspectes psicològics, conductuals,
socials i morals.
L’esport pot contribuir a edificar una bona
base individual des de la infància, moment
evolutiu de gran influència al llarg de la vida
de la persona. El que aprenem de petits sovint condiciona d’alguna manera la nostra
vida futura (comportaments, relacions socials, gestió emocional, etc.). Mitjançant la
pràctica esportiva la persona pot desenvolupar una bona autoestima en la mesura que
aprèn a superar-se mitjançant l’esforç i la
perseverança. L’activitat fisicoesportiva és un
factor de protecció enfront de desequilibris
emocionals com l’ansietat o la depressió. En
la mesura que la persona es planteja reptes i
valora adequadament el seu procés d’evolució dona sentit a la seva vida, crea una motivació diària i amplia la seva zona de confort.
L’esport enforteix l’ànima.
L’experiència esportiva genera emocions
de diferent naturalesa i intensitat. Aquest
fet és una oportunitat magnífica per educar
en la gestió de les emocions, destresa bàsica
per desenvolupar-se en la vida i esdevenir
persones amb un bon nivell d’autocontrol. La
intel·ligència emocional englobaria aprendre
a tolerar el fracàs, comprendre i canalitzar
adequadament emocions pròpies o alienes
com l’enuig, la ràbia, la tristesa, l’eufòria o
l’agressivitat i desenvolupar emocions com
l’empatia, la motivació o la solidaritat.
Més enllà d’assimilar destreses corporals,
l’activitat física ens aporta un bon camp
d’entrenament en habilitats cognitives com
són la millora de l’atenció, de la concentració, del pensament abstracte i de la capaci-

JOTAERE

tat verbal i no verbal. Seguint la teoria sobre les intel·ligències múltiples de Howard
Gardner, la pràctica esportiva contribueix a
millorar sis de les vuit intel·ligències: la lingüística - verbal, la lògica - matemàtica, la
visual - espacial, la corporal - cinestèsica, la
intrapersonal i la interpersonal.
En l’aspecte conductual i moral, l’esport
permet discernir entre comportaments adequats i inadequats. L’esport és ambivalent, hi
trobem exemples de valors i contravalors, de
conductes modèliques i de conductes que
s’allunyen de l’esperit esportiu. Tot i això,
apreciem que a través dels valors com la
companyonia, el respecte, el joc net, la justícia i la constància, entre molts altres, els joves
obtenen un capital humà de gran utilitat per
convertir-se en persones exemplars.
L’esport ajuda a desplegar tot un ventall
d’habilitats psicosocials que complementen
a la perfecció altres àrees vitals dels joves. El
treball en equip, la comunicació assertiva, la
interiorització d’unes normes, la interrelació
amb els iguals, l’escolta i la presa de decisi-

ons són habilitats que es poden potenciar a
través de la pràctica esportiva. D’altra banda, seguint la jerarquia de les necessitats humanes d’Abraham Maslow, l’activitat física
també pot facilitar l’afiliació i el reconeixement. Aquests serien dos dels esglaons que
configuren la piràmide d’aquest psicòleg.
Podem concloure que una bona pràctica
esportiva basada en l’educació, en la integració i en el respecte per l’evolució individual contribueix de manera significativa al
creixement personal i a crear persones amb
bons recursos de per vida.
Meritxell Bellatriu López és psicòloga general
sanitària i psicòloga esportiva. Realitza
assessorament psicològic a esportistes,
a tècnics i a pares i mares d’esportistes.
Col·laboradora de la Càtedra ETHOS.
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DOCUMENTAL

PATRONAT

© FC BARCELONA / G. PARGA

Premi per a ‘Un joc
anomenat esperança’

© FC BARCELONA / MANEL GIMENO

Oriol Tomàs, nou
patró de la Fundació

Mària Vallès, Anna Corbella, Jorge Martínez i Jordi Cardoner, durant l’entrega del guardó.

El documental, que repassa les
històries de vida dels beneficiaris de
FutbolNet, brilla entre les pel·lícules
de l’últim BCN Sport Film Festival
El documental Un joc anomenat esperança, produït per la Fundació Barça i dirigit
pel publicista Jorge Martínez, va rebre el
premi especial del jurat en la novena edició
del BCN Sports Film Festival, celebrat a la
Ciutat Comtal al mes de maig. A l’entrega
del premi hi van assistir, a més del director
de la pel·lícula, el vicepresident primer del
FC Barcelona i de la Fundació Barça, Jordi

Cardoner, acompanyat de la directora general de la Fundació, Mària Vallès. Els va
lliurar el premi la regatista i membre del
jurat Anna Corbella.
Un joc anomenat esperança mostra com
a través de la metodologia FutbolNet
s’aconsegueix canviar la vida dels nens i
les nenes que viuen en contextos de violència, discriminació i pobresa, utilitzant
l’esport com una eina de transformació
social. Cardoner va recordar que l’obra
està concebuda “com una eina social, com
un mitjà d’expressió i de reflexió per mirar
de construir entre tots un món millor”. n

TROBADA

El patronat va aprovar en una reunió
celebrada al mes d’abril la incorporació d’Oriol Tomàs com a nou patró de
l’Entitat. Tomàs, també directiu del FC
Barcelona, responsable de l’esport amateur, és llicenciat en Econòmiques per
la Universitat de Barcelona i màster en
Direcció d’Empreses (MBA) per l’escola
de negocis IESE. En l’àmbit professional,
entre d’altres, ha assumit càrrecs de gestió en multinacionals com NIKE, Danone
i Procter & Gamble.
La reunió esmentada es va celebrar a
les instal·lacions de l’Hospital Sant Joan
de Déu, entitat amb la qual la Fundació
col·labora en diversos projectes, com ara
la construcció del Cancer Pediatric Center i el programa de Benestar Emocional
Pediàtric. A més del nomenament, el
patronat va fer un repàs a les principals
activitats dutes a terme per la Fundació
en els darrers mesos. Entre aquestes destaquen la sessió col·laborativa celebrada
amb l’UNICEF i diversos especialistes en
esport pel desenvolupament i la presentació de l’informe sobre l’esport com a
eina de prevenció de la violència, elaborat amb el suport de la Càtedra Ethos de
la Universitat Ramon Llull. n
INCLUSIÓ

Col·laboració amb
Basketbeat

El vicepresident primer del FC Barcelona
i de la Fundació Barça, Jordi Cardoner, i
la directora general de la Fundació Barça, Mària Vallès, van mantenir al mes de
maig una trobada amb els gerents dels
principals hospitals pediàtrics de Catalunya. L’objectiu de la reunió va ser reforçar
el programa de Benestar Emocional Pedriàtic de la Fundació, que aposta per adaptar l’entorn hospitalari dels centres de
referència de Catalunya a les necessitats
dels nens i nenes ingresats, a partir de la
creació de nous recursos i serveis centrats
principalment en el seu benestar. n

L’equip de coordinadors de Catalunya
del programa d’inclusió social de la
Fundació Barça va participar al mes de
març en un taller impartit per Basketbeat a l’Institut Barri Besòs de Barcelona. L’objectiu de l’activitat va ser dotar
els professionals de la Fundació Barça
d’una nova eina pedagògica que uneix
dos llenguatges universals: la música
i l’esport. Aquest taller s’inclou dintre
de la col·laboració entre la Fundació
Barça i Basketbeat, una organització
que conjuga art, educació i acció social
a favor dels més vulnerables. n
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Més a prop dels hopitals catalans

Ernesto Valverde i Òscar Camps, durant la presentació del llibre solidari.

Valverde, padrí de ‘Relats
Solidaris de l’Esport’
Open Arms, dedicada a rescatar del mar
els refugiats que arriben a Europa fugint
de conflictes bèl·lics, persecució o pobresa.
Valverde va reconèixer que als futbolistes
sovint se’ls “considera herois”, però els veritables herois, va dir, “són gent com l’Òscar
Camps o les persones que col·laboren amb
Open Arms”. Camps va recordar que la feina de la seva organització és “lluitar per la
dignitat de les persones”. n

Conferència als
alumnes d’Euncet
Uns 200 alumnes del Màster de Business Administration d’Euncet Business School van visitar el FC Barcelona per conèixer-lo de prop i descobrir
els principis que l’han projectat al
món com a més que un club. Els va
rebre el vicepresident primer del FC
Barcelona i de la Fundació Barça, Jordi Cardoner, que els va adreçar una
conferència sobre el treball de la Fundació Barça, basat principalment en el
foment de l’esport per al desenvolupament. Els alumnes, majoritàriament
procedents de l’Amèrica Llatina, van
estar acompanyats per Dolors Puig,
directora d’Euncet Business School. n
DIVULGACIÓ
© FC BARCELONA / GERMÁN PARGA

Ernesto Valverde, entrenador del primer equip
del FC Barcelona, i Òscar Camps, fundador
de l’entitat Proactiva Open Arms, van presentar a finals de març la 14a edició del llibre Relats Solidaris de l’Esport, elaborat per un
grup de més de 50 periodistes del nostre país.
Aquesta publicació, de caràcter solidari, dona cada any la recaptació obtinguda
en les seves vendes a una entitat social.
Aquest any l’escollida ha estat Proactiva

© FC BARCELONA / GERMÁN PARGA

FORMACIÓ

© FC BARCELONA / PACO LARGO

SOLIDARITAT

ACCIÓ HUMANITÀRIA

Ajuda a la crisi
rohingya
Augment de visites
a l’Espai Fundació
© UNICEF

La Fundació Barça i l’UNICEF han acordat
destinar 50.000 euros per a l’emergència
que està vivint el poble rohingya, una ètnia del sud-est asiàtic que pateix greus represàlies a Birmània per ser de confessió
musulmana. Aquest país actua contra ells
des de fa dècades de manera indiscriminada i amb una violència extrema. El punt
àlgid d’aquesta crisi es va produir a l’agost
del 2017, quan l’exèrcit birmà va intensificar encara més els seus atacs i va porvocar un èxode massiu de rohingyas cap a
Bangladesh.
Més de 688.000 persones, la meitat dels
quals són nens i nenes, han hagut de fugir
de la brutal violència de Birmània. Actualment, tot i que es refugien a Bangladesh,
viuen en un limbe perquè cap país els
reconeix i les seves condicions són molt

precàries. L’UNICEF, amb l’ajuda conjunta
de la Fundació Barça, està duent a terme
accions per protegir aquesta ètnia, com és
el cas de campanyes de vacunació contra
la diftèria i la posada en marxa de treballs
per millorar el sanejament i així evitar el
risc de malalties derivades de l’aigua contaminada. Davant d’aquesta emergència,
l’UNICEF ha engegat també una campanya de captació de fons anomenada
#Loperderantodo. n

Des del mes de març l’entrada per al
Camp Nou Experience i per a l’Espai
Fundació es ven integrada, cosa que ha
provocat un significatiu augment de visites en aquest últim espai. La mitjana
d’accessos és de més de 300 persones
al dia, amb un rècord de visites, el 27
de març, de 527 persones. Cal recordar
que l’Espai Fundació és un espai multimèdia equipat amb l’última tecnologia
que exposa als visitants les línies de
treball i els projectes socials de l’Entitat
a través dels testimonis dels seus beneficiaris. Un robot, ulleres 3D, pantalles
tàctils i mapes interactius completen
l’experiència. n

REVISTA FUNDACIÓ

23

