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- Warshan Shire, poeta i mestra refugiada

Programa de refugiats

n l’actualitat hi ha més de
68 milions de persones
desplaçades al món, de les
quals més de 25 milions
són refugiats; la meitat són
nens i nenes que han hagut
d’abandonar casa seva, les
seves terres i les seves famílies, i l’única cosa
que els queda a la motxilla és la dignitat. L’actual crisi de refugiats i migrants a Europa és
la pitjor des de la Segona Guerra Mundial.
Precisament per les seves dimensions humanes no pot ser ignorada. No podem passar de
puntetes sobre les tragèdies que assolen la humanitat. Des de la Fundació Barça entenem
que l’esport no solament ha d’oferir espectacle, sinó que també ha de formar part de la
història viva.
En el nou escenari global, Europa no pot
aturar la guerra, però hauríem d’evitar ser
còmplices de la tragèdia de milions de persones víctimes d’aquesta violència. No podem
esperar més temps, hi ha moltes coses que podem fer, començant per assumir que la crisi
dels refugiats també és cosa nostra.
Actualment la Fundació duu a terme programes sobre el terreny, en col·laboració amb
la Stavros Niarchos Foundation. L’objectiu
d’aquesta aliança és reforçar i facilitar eines
als infants i adolescents per prevenir i resoldre conflictes i fomentar-ne la inclusió social
i la integració en les comunitats d’acolliment,
específicament a Grècia, Itàlia i el Líban. L’entorn esportiu i de lleure proporciona una pla-

taforma per normalitzar la vida dels nens que
estan en una situació difícil, ja que contribueix
a millorar la seva salut física i mental.
Els programes beneficien més de 14.000
nens i nenes. En els projectes emprenem la
metodologia FutbolNet, que utilitza l’activitat física i l’esport com a agent de canvi per a
nens i joves en entorns vulnerables. FutbolNet
promou els valors del FC Barcelona: l’esforç,
el respecte, el treball en equip, la humilitat
i l’ambició, basats en la cultura de la cooperació, en què els valors contribueixen a un
desenvolupament de l’individu i del grup, i
proporcionen noves experiències que faciliten
la interacció i la relació entre la comunitat local i la refugiada.
De manera simultània, organitzem uns seminaris que permeten preparar formadors locals i entrenadors sobre la nostra metodologia
amb l’objectiu d’implicar-los a ells i les seves
organitzacions locals en l’aplicació de la metodologia FutbolNet als camps de refugiats i les
seves àrees locals.
Sense una resposta col·lectiva, aquesta crisi
no només posa en evidència la Unió Europea,
sinó que la qüestiona. Una resposta seriosa,
controlada i amb quotes d’acord amb les capacitats de cada país, però adequada a la mesura
d’una crisi de proporcions desconegudes fins
ara, és l’única cosa que pot salvar el que queda
d’un espai comú de llibertats i drets.
La Fundació Barça mai no ha perdut l’esperança de la seva capacitat d’influència per
canviar el món. n
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SUPORT A
MÉS DE 14.000
NENS I NENES
XAVIER VILÀ

L’exjugador del Barça Liliam Thuram va visitar el projecte de la Fundació a la Vall de la Bekaa al Líban.

L

a Fundació Barça porta a terme a Grècia,
el Líban i Itàlia el seu
programa de refugiats,
amb el qual més de
14.000 nens i nenes han
millorat el seu benestar
emocional després d’haver viscut situacions traumàtiques de conflicte i violència
que els han obligat a marxar del seu país.
Els programes de la Fundació Barça tenen com a objectiu reforçar i donar eines
als nens i adolescents per prevenir i resoldre conflictes i fomentar la inclusió social
i la integració. L’entorn esportiu i de lleure
proporciona una plataforma per normalitzar la vida dels infants que estan vivint una
situació difícil. També permet donar suport
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a la salut física i mental, ajuda en la mitigació del trauma i promou la integració i les
relacions socials per a un millor benestar
emocional.
S’utilitza la metodologia FutbolNet per
treballar l’autoconfiança i la mitigació del
trauma, el respecte i la gestió de conflictes
entre les persones, usant el diàleg com a eina
principal. El programa inclou infants i adolescents refugiats i de la comunitat local que els
acull per tal de fomentar la integració.
Més de 68 milions de refugiats

Segons les últimes dades de l’Alt Comissionat de les Nacions Unides per als Refugiats
(ACNUR), hi ha a l’entorn de 68,5 milions
de persones desplaçades, de les quals més
de 25,4 milions són refugiats, i la meitat

són infants que han hagut d’abandonar les
seves llars a causa dels conflictes, la violència i la persecució. Des de l’inici del conflicte a Síria (2011), els països veïns han
acollit un nombre creixent de refugiats,
amb més de 6,3 milions que arriben a la
resta de països.
En aquest difícil context, els infants i
joves són els més vulnerables i pateixen
greus violacions dels seus drets. A causa
de la seva edat i de la seva vulnerabilitat,
els nens pateixen, de manera especial, la
falta de mesures concretes que en facilitin
l’acollida i el refugi. Molts d’ells han viscut situacions traumàtiques, han perdut
o s’han trencat les seves xarxes socials de
referència com la família, els amics i l’entorn escolar. n
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La millora del respecte
interpersonal, la
col·laboració en el joc i
l’acceptació de la diferència
són els principals beneficis
que s’obtenen .
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GRÈCIA

Integració a la
comunitat local
Des de l’any 2016 la Fundació Barça,
amb el suport de la Fundació Stavros
Niarchos (SNF), duu a terme
el Programa de Refugiats en
diversos camps a Lesbos i Atenes

A

ra fa poc que ha incrementat
el programa en diverses escoles de la capital, on es potencia la integració dels infants i
adolescents refugiats amb la
comunitat local, mitjançant diferents activitats extraescolars.
El tret de sortida del programa es va
produir a Lesbos, amb la realització d’un
clínic esportiu per a uns 250 infants en què
van participar exjugadors del Barça, i amb
la celebració d’un partit solidari que, per
primer cop, va aconseguir unir la població
local amb la refugiada.
Actualment, a partir de la implementació
del programa, la Fundació Barça incideix
en les relacions i les habilitats socials positives i el benestar emocional de la població
refugiada als Camps de Kara Tepé i Moria a
Lesbos, i al camp de Skaramagas a Atenes.
Al camp de Skaramagas, situat al port
del Pireu, al costat de la ciutat d’Atenes,
un total de 107 infants d’edats compreses
entre els 6 i els 17 anys participen dos cops
a la setmana en les sessions de FutbolNet
dinamitzades per tres monitors i una coordinadora, amb un total acumulat de 375
beneficiaris des de l’inici. Aquests nens i
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nenes de nacionalitats diverses (sirians,
iraquians, kurds, afganesos...) poden tornar a gaudir d’una activitat esportiva que, a
més, els permet conèixer-se millor, establir
llaços d’amistat, atenuar l’angoixa i el patiment de les vivències viscudes, així com
la convivència en un context en què viuen
potser durant un període de temps força
llarg. També s’hi promouen activitats que
permeten als participants gaudir de vivències fora del camp intercanviant experiències amb nens i nenes locals.
Des del mes de novembre la Fundació
Barça ha iniciat un programa en col·laboració amb l’Ajuntament d’Atenes mitjançant
el qual nens i nenes de quatre escoles públiques de la ciutat, que registren un alt percentatge de nens nouvinguts, realitzen dos
dies a la setmana sessions esportives amb la
metodologia FutbolNet, que els permet afavorir les relacions entre nens locals i nens
nouvinguts i, per tant, la seva integració.
DADES DE REFUGIATS A GRÈCIA

Actualment hi ha 51.000 refugiats i migrants
registrats a Grècia, 39.500 a la part continental i 11.500 a les illes. Fins ara, el 2018 hi
havia 10.929 arribades marítimes a Grècia, i
Lesbos era el lloc amb més arribades, 6.192.
El 80% d’aquestes arribades són de Síria,
l’Iraq, la República Democràtica del Congo
i l’Afganistan. Alemanya continua sent la
principal destinació per als nens refugiats i
migrants; va registrar prop de la meitat de
totes les sol·licituds d’asil infantil el 2017. n

L’esport és una excel·lent eina
d’integració dels menors no
acompanyats.
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Al camp de refugiats del
port del Pireu nens i nenes
participen en el FutbolNet.

ITÀLIA

Suport
a menors no
acompanyats

A

Itàlia, la Fundació Barça
treballa amb infants i joves
d’entre 8 i 16 anys, estrangers/refugiats menors no
acompanyats tutelats pel
Ministeri d’Immigració italià als centres
de primera acollida, a Sicília i Calàbria,
per fomentar-ne les relacions socials positives, les habilitats socials i el benestar
emocional. Actualment hi ha 244 beneficiaris d’aquest programa.
Per l’especificitat i l’alta vulnerabilitat
dels joves menors no acompanyats, el programa duu a terme un abordatge específic
per tal d’afavorir l’adquisició de models i
referents positius, la creació de xarxes de
suport i a favor dels estigmes associats a
aquesta població.
A partir del 2018, el projecte s’ampliarà a
altres centres d’acollida. Així mateix, el Ministeri d’Immigració ha donat l’autorització
perquè els joves locals també es beneficiïn
del projecte per fomentar la integració entre els joves refugiats i els locals.
DADES DE REFUGIATS A ITÀLIA

Segons dades de l’agència de notícies Europa Press, l’any passat van arribar a Itàlia
119.310 refugiats i migrants, la xifra més
baixa en els darrers quatre anys. El 2018 el
mar Mediterrani ha rebut fins ara 31.057
arribades a la mar, juntament amb Espanya, Itàlia i Grècia. Itàlia és, però, el país
que més en va rebre, amb 13.187. n

CARTA OBERTA DEL VICEPRESIDENT

‘Més que un club’
no és una frase feta
Més de 1.800 nens
i nenes han participat
enguany en el programa
de la Fundació al Líban.

LÍBAN

Intervenció
en escoles
i camps

A

l Líban, i en col·laboració amb
la UEFA Foundation for Children, durant el curs escolar
2016/2017 s’ha implementat
un programa que fomentava
la prevenció i la resolució de conflictes entre
els infants i joves libanesos i refugiats. El programa va involucrar 79 escoles de 6 regions
del Líban, va formar més de 85 professors
d’Educació Física i va promoure un entorn
receptiu per als refugiats sirians a les escoles públiques libaneses que va contribuir a
teixir noves relacions amb uns 8.000 infants
d’ambdues comunitats.
Durant la temporada actual uns 1.800
infants i joves refugiats i de la comunitat
receptora participen en un nou projecte
amb l’objectiu de generar actituds i espais
d’acollida a la zona de Bekaa Valley, fronterera amb Síria.
DADES DE REFUGIATS AL LÍBAN

Segons dades de l’ACNUR, al Líban hi ha
actualment un milió de refugiats. Des del
2011, a causa de la crisi siriana, almenys
més d’un milió de refugiats sirians han acudit al Líban, un país de 4,4 milions d’habitants, on busquen seguretat i protecció,
a més de 34.000 refugiats palestins procedents de Síria; 35.000 repatriats libanesos,
i més de 277.985 refugiats de Palestina.
El Líban s’ha convertit en un dels països
d’acollida més importants de tot el món, amb
totes les conseqüències que això comporta. n

E

n l’actualitat hi ha més
de 68 milions de persones desplaçades al món,
de les quals més de 25
milions són refugiats.
La meitat d’aquestes persones són
infants, els quals han hagut d’abandonar les seves llars a causa dels
conflictes, la violència i la persecució. En la seva fugida s’embarquen
en viatges perillosos que, en molts
casos, posen fi a les seves vides. L’actual crisi de refugiats i migrants a
Europa és la pitjor des de la Segona
Guerra Mundial. Precisament per
les seves dimensions humanes no
es pot ignorar. A la Fundació Barça
entenem que tots ens definim i construïm gràcies a la nostra relació amb
els altres. Som més que un club no és
simplement un eslògan. La nostra
veritable raó de ser es troba en els
nostres valors, però no tan sols en el
seu enunciat, sinó en com els portem
a la pràctica.
Des de l’inici del conflicte a Síria el
2011, els països veïns han acollit un
nombre creixent de refugiats, gairebé
6,3 milions. Els nens i joves són sempre els més vulnerables i han patit
greus violacions dels seus drets. Molts
d’ells han viscut situacions traumàtiques, han perdut els seus referents, la
família, els amics i l’entorn escolar.
Des de la Fundació Barça portem a
terme programes sobre el terreny per
donar suport psicosocial i afavorir la
integració a les comunitats d’acollida, específicament a Grècia, Itàlia
i el Líban. Ho fem en col·laboració
amb la Fundació Stavros Niarchos i
amb un equip consolidat de professionals. La Fundació està impactant
positivament en el benestar emocional dels nens i nenes afectats. És
gràcies als programes, i a la metodologia FutbolNet, que hem aconseguit
revertir la seva situació, mitjançant
l’esport com a agent de canvi. Sovint

tenim la sensació que per als nens i
nenes refugiats, treballar els valors
en el camp de joc ha estat com mantenir-los allunyats de la por i la tristesa. Ara han aconseguit el seu propi
espai per poder parlar i expressar-se
lliurement. Les imatges dels nostres
jugadors, el conjunt d’emocions que
representem són factors que participen fortament a reduir l’acció traumàtica del conflicte.
L’acció solidària és intrínseca a la
filosofia del Barça. Ja fa quasi tres
anys, el Club, des de la Fundació, va
decidir obrir una iniciativa per donar
suport als refugiats. No són paraules.
Són fets. A la Fundació Barça ens
agradaria un món més just, però no
ho podem fer en solitari. Les aliances
amb la societat civil, les empreses, les
fundacions i administracions són essencials per aconseguir aquesta fita.
Quan posem en comú l’experiència
i els recursos de diferents institucions esdevenim una poderosa eina
de desenvolupament. I no ho fem
sols. Donem suport a OpenArms i a
la Creu Roja.
Sempre dic que ser del Barça és una
forma de vida. Considero que l’única
manera d’assolir el veritable èxit és involucrar-nos activament en la recerca
de la justícia social. Aquesta és la nostra filosofia. Som part d’una societat
que ens estima i ens té com a referent,
tenim la sort d’arribar a milions de
persones. Per això precisament hem
adquirit el compromís amb la població
refugiada, especialment amb els seus
nens i nenes. Hem d’erradicar els prejudicis i tornar al terreny de la humanitat. Ignorar-ho és oblidar qui som, és
trair els valors del Barça. n
Jordi Cardoner i Casaus
Vicepresident primer
del FC Barcelona
i de la Fundació Barça
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HISTÒRIES HUMANES
FORÇA
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El coratge de la Verbina

Verbina vol viure a Londres amb la seva germana.
JOSEP GIRALT

Verbina té 12 anys, la pell bruna i
unes trenes negres fortes com
les branques d’una olivera.
Podria ser una heroïna de Lev Tolstoi, no
només per la seva actitud valenta i el seu
caràcter obert i noble, sinó per la força i
la determinació que transmet. Si caràcter
és destí, serà difícil que el futur doblegui
la seva capacitat de superació. El seu exili

va començar el dia que va escapar de l’Iran
a l’hora en què la llum daurada comença
a colpejar en els basars i es filtra per les
claraboies. Va recórrer a peu 2.258 quilòmetres des del seu Iran natal fins a Turquia,
sota un sol de justícia i amb temperatures de
més de cinquanta graus centígrads. Enrere
va quedar una infància en què la seva mare
li llegia contes de llops i conills, cuques de

llum, tarongers i poemes de l’escriptor
Hafez de Shiraz.
Al Líban hi viuen un milió de persones
expatriades. Una autèntica marea
humana empesa per la desesperança. En
l’actualitat Verbina conviu amb la seva
família al camp de refugiats de la vall de
la Bekaa, envoltada de muntanyes àrides.
La jove iraniana vol ser doctora: “El que
més m’agradaria és poder salvar molta
gent”. Increïblement, tot i el patiment
experimentat a tan curta edat, la seva
mirada no ha perdut ni una mica de llum.
Verbina forma part dels beneficiaris del
programa refugiats de la Fundació Barça.
L’objectiu del projecte és reforçar i donar
eines als nens i adolescents refugiats per
prevenir i resoldre conflictes i fomentar-ne la inclusió social i la integració.
“Ha estat molt dur, però FutbolNet m’ha
ajudat a fer amics i també a oblidar. És
jugant a futbol com més em diverteixo.
No m’agrada recordar els mals moments”.
La situació dels refugiats a la Bekaa és
complexa. No hi ha respostes fàcils quan
es tracta d’explicar la seva situació actual.
No obstant això, és a través de l’esport
que se’ls ajuda a mitigar els traumes viscuts per la guerra i l’exili, amb la finalitat
d’aportar-los benestar emocional i, per
tant, esperança en l’espècie humana.

La voluntat
de superació
de l’Ibrahim
L’Ibrahim és un jove guineà de 17
anys. Fa un any i set mesos que va
arribar a Itàlia i ja s’expressa en un
italià pràcticament perfecte. Forma part
dels beneficiaris de la contrapart Cooperativa Prospettiva, localitzada a Catània, al
districte de Sant Giovanni Galermo. És una
cooperativa social establerta el 1981 i que
tradicionalment treballa amb persones en
situació de vulnerabilitat.
La taxa d’alfabetització de Guinea és una
de les més baixes del món. Segons estimacions del 2012 només el 29,5% dels adults
saben llegir i escriure. L’educació primària
és obligatòria des de fa vuit anys, però
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la majoria dels nens no assisteixen a classe.
Ibrahim podria ser El Príncep Valent en els dies
del Rei Artur de Guinea. El més admirable és
que mai no va acceptar el que és habitual com
a cosa natural. Ha sabut gestionar el seu passat
adaptant-lo a un present que ell domina amb
determinació.
Guinea és un país molt ric en minerals, incloent-hi bauxita, diamants, or i alumini. La seva
economia depèn de l’agricultura i de l’extracció
minera. De tota manera, una important part
de la població del país (més del 60%) es troba
per sota del llindar de pobresa. El jove guineà
ha agafat el destí amb les mans i l’ha modelat a
la seva voluntat. “Em falta un any per entrar a
la universitat. Vull ser programador informàtic.
Gràcies a FutbolNet m’he integrat totalment
en la societat italiana. Jugar amb ells m’ha servit per conèixer-los millor i per poder expressar-me sense dificultat”.
Guinea va ser un dels països assolats per l’epidèmia de l’Ebola del 2014 al costat de Libèria i
Sierra Leone. “Sempre vaig tenir clar que el que
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DETERMINACIÓ

Ibrahim vol ser programador informàtic.
jo volia era sortir de Guinea i estudiar. No he
deixat mai de tenir dificultats, però també
tinc somnis. Gràcies a l’esport he après a
tenir valors, a jugar en equip i a respectar
els companys de joc”. J. G.

DIÀLEG

A la recerca dels somnis perduts
No obstant això, Narmen no se sent abandonada i diu haver passat els seus moments
més feliços al camp de refugiats de la Bekaa,
practicant esport. “FutbolNet m’ha mostrat

© FC BARCELONA / JORDI SANGLAS

Narmen té 11 anys i prové del
Kurdistan. Sembla una mica cansada, i la seva mirada té espurnes
de tristesa. Prové d’una regió sense accés
al mar, repartida entre quatre estats:
Turquia, l’Iraq, l’Iran i Síria, i un petit enclavament a Armènia. En aquest territori es
troben la majoria de les reserves petrolíferes de l’Iraq i l’Iran i tot el petroli sirià. Amb
tot, cap de les riqueses de la seva terra ha
servit perquè la seva vida sigui més fàcil.
“No tinc somnis”. Ho diu amb tota l’espontaneïtat d’una nena que no és capaç
de comprendre la dimensió de les seves
paraules. El seu testimoni evoca la solitud
reflectida en el poema Un partit, del poeta
kurd Abdulla Pashew: “Les agències de
notícies han anunciat un partit de futbol.
Els equips: el Kremlin i la Casa Blanca. La
pilota: el crani d’un kurd. La meta: el Kurdistan. Els espectadors: el món, silenciós
com una tomba”.

Narmen, de gran, vol treballar ajudant els
més petits.

com es juga en equip, m’ha ajudat a no
tenir por de compartir el camp de joc amb
els nens, tot i que són més forts, i m’ha
ensenyat valors com el respecte”. Vol ser
pediatra. Si algun dia arriba a Europa, la
seva voluntat és continuar jugant a futbol.
Mai, fins que va arribar al Líban, havia sentit a parlar del Barça. De tota manera, se li
il·lumina la cara quan li esmenten Messi. La
jove kurda és la demostració palpable que
fent servir el diàleg com a eina principal
es pot trobar una sortida. FutbolNet no
és una simple metodologia que utilitza
l’esport per treballar l’autoestima, sinó
que també afavoreix un canvi d’actitud
vers l’entorn. Per mitjà de la diversió que
comporta l’esport s’aconsegueix que
l’existència d’aquests joves es recompongui i es normalitzi, cosa que els ajuda a
tenir una actitud més positiva i tranquil·la
davant d’una vida que no ha deixat de
desafiar-los. J. G.

ESPERANÇA

© FC BARCELONA / JORDI SANGLAS

Tornar a ser nen en un camp de futbol

Siham té l’esperança de tornar al seu país.
Siham és mestra, i va fugir de Síria
amb els seus dos fills a causa de la
guerra i les bombes. “No hi havia
matí en què tinguéssim la certesa que
arribaríem vius a l’endemà. Al meu país hi
ha un refrany que fa així: ‘Mans delicades
estoven el ferro’. Suposo que això vol dir
que, enfront de la brutalitat de la guerra,

la raó i la intel•ligència acabaran emergint.
No ha estat així. Aquí a Bekaa Valley hem
trobat una mica de pau, però somiem a tornar
al nostre país.” El que va començar com un
aixecament pacífic contra el president Baixar
al-Assad al març del 2011 s’ha convertit en una
brutal i sagnant guerra civil que ha arrossegat
potències regionals i internacionals.

Segons l’Observatori Sirià per als Drets
Humans, organització que ha proporcionat
les dades més recents, entre el març del
2011 i el mateix mes del 2018 han mort
entre 353.593 i 498.593 persones. La xifra,
però, podria ser més alta a causa dels problemes per accedir a determinades àrees
del país i de les dificultats per compatibilitzar els números que presenten les parts
enfrontades. El rostre de Siham ha estat
modelat per les llàgrimes. Un indiscutible
aire de tristesa envolta aquesta família.
Els seus dos fills són al seu costat, amb
l’actitud de qui està cansat de sentir
parlar de morts, bombes i desesperació.
Aferrats a la seva mare, l’únic que sembla
tornar-los la infància perduda és el camp
de futbol. “Amb FutbolNet han tornat a
ser nens, encara que això no signifiqui que
no hi hagi conflictes entre nens libanesos i
sirians”. Afortunadament els monitors han
ajudat molt a l’entesa.
La guerra ha provocat la fugida de més de
5 milions de persones, segons xifres de l’Alt
Comissionat de les Nacions Unides per als
Refugiats (ACNUR), un dels majors èxodes
en la història recent. J. G.
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POBLACIÓ
REFUGIADA
AL MÓN
La Fundació treballa amb nens i
joves refugiats amb un programa de
suport psicosocial i d’inclusió en les
comunitats d’acollida

Si la població
refugiada formés
un país seria
el 24è més
poblat del món

Refugiat

Població en risc

Refugiats són totes les persones que s’han vist
obligades a fugir del seu país a causa d’un conflicte,
persecució o violació dels drets humans.

Els refugiats/des afronten una situació d’exclusió
social crítica i és responsabilitat de tots i totes
posicionar-nos per garantir la seva acollida.

14.000
beneficiaris de
llarg termini en els
programes propis de la
Fundació Barça

10M

de persones
apàtrides

ITÀLIA: ’FutbolNet’ amb menors no
acompanyats en centres de primera acollida.
GRÈCIA: ’FutbolNet’ als camps de refugiats de
Skaramagas i Lesbos.
LÍBAN: Programa d’inclusió de persones
refugiades a les comunitats d’acollida amb
metodologia ‘FutbolNet’.
Sensibilització a Catalunya en
col·laboració amb Proactiva Open Arms
i la Creu Roja.

102.800
refugiats
reassentats

44.400

persones al dia es
veuen obligades a fugir de
les seves llars a causa de
conflictes i persecucions

3,1 M

SOL·LICITANTS
D’ASIL

68,5
milions

25,4 M

persones desplaçades
a la força a tot el món

68,5M

40 M

DESPLAÇATS
INTERNS

REFUGIATS

Països d’origen

el 57%

de les persones refugiades
del món venen d’aquests tres països:

el 85%
de les persones
desplaçades
estan en països en
desenvolupament

Sudan
del Sud
2,4 M

Afganistan
2,6 M

Síria
6,3 M

Països d’acollida
Iran

979.400

Líban

1.000.000

Pakistan

1.400.000

Uganda

1.400.000

Turquia

3.500.000

Infància refugiada
IMPACTE

51%
són infants

15-20%
són infants menors
de 5 anys, i són el
grup amb més risc

50%
són nens
de Síria i
l’Afganistan

·· Els nens refugiats tenen cinc
vegades més risc de perdre anys
d’escolarització.
·· Pateixen pèrdua d’identitat
i autoestima.
·· Experimenten dificultats en el
seu desenvolupament emocional
i canvis en els rols familiars.
·· Als camps de refugiats és
menor el nombre de nenes
escolaritzades.

CRÒNICA DES DE LESBOS, GRÈCIA

Aquell
partidet sota
la tempesta
L’escriptora i periodista colombiana Laura Restrepo, autora de ‘Deliri’
i ‘Hot Sud’, va viatjar a l’illa de Lesbos per explicar com el futbol ha
esdevingut un pont bastit entre els habitants locals i els seus nous
inquilins, que hi arriben buscant asil des del Pròxim Orient
LAURA RESTREPO
FOTOS: SAMUEL ARANDA

E

n aquesta història, com
en tantes, un partidet
de futbol podria arribar
al final i evitar el desastre. Encara que, qui ho
sap... Haurien de passar
moltes coses perquè això
arribés a bon terme.
Per començar, haurien de confluir a la
bonica illa grega de Lesbos les vides i els
propòsits de quatre persones, diametralment diferents entre si i de procedència
molt diversa.
Ells són la Melinda, grega, propietària
de The Captain’s Table, un restaurant amb
terrassa cara al mar a la petitíssima ciutat
turística de Molyvos.
L’Adil, jove i pròsper empresari holandès
que a la seva terra natal organitza concerts
massius de rock.
En Jürgen, alemany radicat a Medellín,
inventor d’una metodologia de convivència
que ha anomenat Futbol per la Pau.
I la Givara, una invencible adolescent
kurda, nascuda a Síria, que arriba a l’illa
fugint dels horrors de la guerra.
Lesbos, l’escenari del drama, treu el cap
en un tros intensament blau de l’Egeu, a un
pas de les costes de Turquia. L’illa és coneguda pels seus tres prodigis. Un de poètic:
fa dos mil·lennis i mig, aquí va néixer la
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mítica Safo. Un altre de natural: el bosc
petrificat per cendra volcànica. I un tercer,
antinatural: la muntanya taronja, immens
cementiri de barcasses de cautxú que han
naufragat o portat fins a la riba milers de
desplaçats del Pròxim Orient.
En aquestes aigües s’hi han ofegat tantes
persones, que s’han guanyat el nom de mar
de la mort. Avui els vells pescadors temen
llançar-hi les xarxes, ja que en comptes de
peixos poden arrossegar cossos.
Melinda

L

a Melinda viu a Molyvos i és la
propietària de The Captain’s Table, una bonica terrassa amb vista
al mar on serveixen, entre altres
plats típics, pop fresc a la brasa. Fa uns mesos la va despertar cap a les quatre de la
matinada un veí amb cops a la finestra per
avisar-la que hi havia molta gent a baix,
a la platja, amarada i tremolant de por i
de fred. Malgrat que venen des de la costa
turca, tot just a nou quilòmetres de distància, el recorregut es torna infernal i interminable si es fa, com aquesta gent, enmig
de la cega foscor de la nit i en un pot de
cautxú apte per a 15 o 20 persones i on els
smugglers (contrabandistes de vides humanes) n’han apinyat més de 80.
Diversos han arribat ja morts. Melinda

Un grup de
beneficiàries durant
una sessió de
‘FutbolNet’ .

Givara, protagonista
a ‘Un joc anomenat
esperança’
Givara Khalil és també una de les protagonistes del documental Un joc anomenat
esperança, produït per la Fundació Barça
i presentat al mes de febrer. La pel·lícula,
dirigida per Jorge Martínez, retrata cinc
històries de vida de cinc joves beneficiaris
de FutbolNet en diferents contextos
socials: Grècia, el Brasil, el Senegal, Bangladesh i Catalunya. Una volta al món que
ens mostra el poder transformador de
l’esport i la seva capacitat per fomentar la cohesió social i l’erradicació de la
violència. En aquest documental també
hi participa l’autora d’aquest reportatge,
Laura Restrepo, juntament amb Martín
Caparrós, Juan Cruz, John Carlin i Santiago
Roncagliolo, autors que aporten la seva
visió sobre el que significa l’esport per al
desenvolupament.

va a socórrer els supervivents. No és la
primera vegada; des de fa mesos ha adequat la part del darrere del seu restaurant
per prestar un sostre i donar una mica de
menjar als balbs i aterrits viatgers, que al
principi arribaven a dotzenes, després a
centenars. La situació es va anar tornant
tan crítica que entre l’estiu del 2014 i el
del 2015 van arribar un milió de desplaçats a aquesta illa de 100.000 habitants.
La desproporció és insostenible, i la ultradretana i xenòfoba Aurora Daurada aprofita el malestar creixent entre els locals
per enverinar encara més l’ambient.
Aquesta nit, com totes, Melinda està
preparada per a l’eventualitat d’una new
arrival (nou desembarcament) i ja sap
com ha d’actuar. No obstant això, passa
una cosa fins llavors inèdita: des del poble
baixa un grup de gent local que es llança
sobre els nouvinguts amb pals i pedres:
“Que tornin per on han vingut!”, els criden. Els insulten, els colpegen, volen ferlos fora d’allà, farts d’aquesta invasió indesitjable que ha deteriorat la imatge de l’illa
i n’ha foragitat el turisme.

A qui s’ha de donar la culpa de la crisi? A
l’etern boc expiatori, el més inerme i desposseït: el migrant.
La població local s’ha dividit. D’una
banda hi ha els intolerants, i de l’altra les
persones com la Melinda, que es dediquen a ajudar. Els pescadors que van en
les seves barquetes a mirar de rescatar
els qui estan a punt d’enfonsar-se. O el
grup autoanomenat Electra’s Secret, que
fabrica bufons sabons orgànics per lliurar-los als nouvinguts en una safata amb
tovallola, pinta, raspall de dents, pasta
de dents i altres objectes indispensables
d’higiene. És una petita benvinguda –explica un dels seus integrants–, se senten
una mica millor quan poden banyar-se
i vestir amb roba seca. Un altre grup, el
de les Dirty Girls of Lesbos, recull les peces que queden escampades per la vora
després de cada desembarcament, les
renten, les planxen i les lliuren al camp
local de refugiats, en un acte simbòlic que
busca dir-los: no tot està perdut, aquí us
tornem això, és molt poc, però ve amb la
nostra cura i afecte.

Adil

L

’Adil, el jove empresari holandès, arriba un estiu a Lesbos de vacances, com
altres vegades a Eivissa o a les platges
del Carib. Però aquí topa cara a cara
amb la tragèdia. Li parlen de la Melinda, passa per The Captain’s Table per conèixer-la i li
fa milers de preguntes sobre les possibilitats
d’ajudar. De seguida s’adona de l’hecatombe
que s’acosta si no s’aconsegueix un entroncament entre la població nativa i la nouvinguda: alguna forma de col·laboració que
beneficiï ambdues parts, trenqui el recel i el
converteixi en ajuda mútua.
L’Adil visita Moria, el camp oficial de refugiats de l’illa, un lloc apte per a mil persones però que n’amuntega cinc mil entre
filats, amb molt de presó i molt poc de refugi. Moria és el que en diuen un hot spot:
allà queden encallats els que s’acaben de
desembarcar, pendents que algun país del
globus accepti rebre’ls, per poder legalitzar
la seva situació, sortir d’allà i continuar les
seves vides, de moment a l’expectativa i
condemnades a una espera kafkiana i interminable. El camp de Moria és sostingut,
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amb ajuda externa dolorosament insuficient, per un govern grec ja per si mateix
asfixiat pels seus propis deutes.
En presenciar aquest panorama desolador, el primer pensament d’Adil va ser: tot
això es podria fer d’una altra manera. El
seu segon pensament: aquí em quedo, de
Lesbos no me’n vaig, a això dedicaré la resta de la meva vida, jo puc ajudar, tinc eines
per fer-ho. Al cap i a la fi, és expert a organitzar esdeveniments culturals i festivals
de música massius. És a dir, sap generar
benestar per a conglomeracions provisionals en un lloc escollit. Sap com preveure
condicions humanes perquè ho passin bé,
se sentin a gust i tinguin a mà el mínim indispensable: menjar, higiene, recer, seguretat i esplai. Justament el que tant urgeix
aquí, a Lesbos.
Adil es va proposar recollir iniciativa privada, buscar suport de les ONGs i fundar
un camp concebut en termes diferents,
on pogués posar a prova les seves idees i
la seva experiència. Semblava una tasca
immensa i impossible? Diu que per no deixar-se aclaparar, es va guiar per una sola
consigna: just do it! (Som-hi!).
I així sorgeix Kara Tepe, que avui dia alberga uns 800 refugiats provinents majoritàriament de Síria, l’Afganistan i l’Iraq, i
que més que un camp sembla un barri popular. Un barri humil però amable, en un
ambient de tolerància, on es poden sentir
tots els idiomes i es respecten les creences
de cadascú. Grups de dones prenen te i
conversen a l’ombra; els nens juguen tranquils; els adolescents assisteixen a classes
d’idiomes, de matemàtiques, de computació, de guitarra; algun avi ha sembrat davant la seva habitació una tomaquera; una
dona gran ha adoptat un parell de gats com
a mascotes. O sigui, es fa possible la vida
quotidiana. Elemental, bàsica, però vida al
capdavall. Vida que sols és present –Kara
Tepe és lloc de pas i el futur només espera
incertesa–, però el present transcorre cordial i suportable.
Adil sempre serà Adil, i al camp no hi
podia faltar una carpa grossa amb una
poderosa instal·lació de so on cada dijous
se celebra una Lady’s night, perquè totes
elles, les que porten el cap cobert i les que
no, puguin deixar-se anar al seu aire, ballar i riure en llibertat. I cada divendres a
la nit, en una festa mixta, retronen el merengue i el reggaeton.
Les portes de Kara Tepe romanen obertes, els clients (Adil no vol que en diguin
refugiats) en poden entrar i sortir, passejar
per la rodalia, establir relacions amb la comunitat local...
Ara per ara la meta és fer d’això un projecte

14

REVISTA FUNDACIÓ

Jürgen

E

Adil Izemrane, cofundador de
Movement on the Ground,
contrapart de la Fundació.

La Fundació
treballa al camp
de Kara Tepe,
que alberga uns
800 refugiats
procedents de
Síria, l’Afganistan
i l’Iraq
sostenible, tant per als que arriben com per
als qui els reben. Trencar prejudicis i temors.
Aprofitar el fet que entre els refugiats hi ha
molts professionals, gent preparada, experta
en oficis, i crear a partir d’aquí activitats productives inexistents abans a l’illa i que donin
cabuda a la població nova i a l’antiga.
Serà possible? Possible, sí, en la mesura
que són assolibles els millors somnis. Possible, sí, però només si es dona una condició, un gran sine qua non: una via d’entesa
entre uns i altres. Un pont que es pugui
bastir entre sedentaris i migrants. L’etern
drama no resolt. La vella tempesta en què
la humanitat s’està ofegant.

l 1994, a la ciutat de Medellín,
Jürgen, un empresari alemany
enamorat del futbol de carrer, queda horroritzat davant l’assassinat
d’Andrés Escobar. La pena de mort ha estat
imposada pel suposat delicte de marcar un
autogol. El futbol no és això, no pot ser per
a això, sinó per a tot el contrari; Jürgen va
posar el crit al cel i es va obstinar a idear un
mètode didàctic per a nens i nenes, que es
valgués de l’esport com a eina de pau. El va
anomenar justament així, Futbol per la Pau.
Va voler que el fes servir lliurement tothom
que s’atingués a certs principis bàsics i el va
fer rodar a codi obert. Entre altres mans,
va arribar a les de la Fundació Futbol Club
Barcelona, que el va modificar a la seva
manera i el va convertir en FutbolNet, i va
començar a implementar-lo en els seus projectes socials en diferents parts del planeta.
Adil, fundador i director de Kara Tepe,
nou camp de refugiats a l’illa grega de Lesbos, veu aquí una oportunitat excepcional
de crear el pont que busca, entre els nouvinguts –gairebé tots del Pròxim Orient– i
els habitants originaris. El futbol, idioma
universal, passió que a tothom embolcalla i cohesiona, podria ser clau a l’hora de
construir aquest nexe indispensable. La
Fundació del Barça presta el seu suport, i a
partir d’aquí a Kara Tepe comença a caminar FutbolNet.
La seva premissa bàsica: qui té valors,
guanya. Actitud cordial, res de baralles.
Respecte, esforç, humilitat, treball en
equip. Amistat malgrat les diferències. Joc
net. Convivència en pau.
Els equips són sempre mixtos i estan
compostos per nens i nenes d’entre 8 i 16
anys, de diferents nacionalitats, idiomes i
creences. Es donen suport els uns als altres
per poder-se entendre en kurd, en àrab,
en grec o en anglès, i de passada van absorbint ràpidament aquestes llengües. Els
grups s’entrenen dos cops per setmana, en
sessions dividides en tres temps.
Al primer temps, els equips fixen certes
normes. Per exemple, el gol inicial ha de
marcar-lo una dona. O: només val el gol si
la pilota ha passat abans per tot l’equip. El
segon temps és el joc en si. En el tercer, s’asseuen en cercle a conversar. S’han aplicat
bé les regles pactades? Podrien aplicar-se
també fora del joc? Funciona la solidaritat
dins i fora de la pista?
Durant el partit em sostinc en el meu
equip –diu una petita afganesa–, i també en
la vida formo part d’un equip fort, la meva
pròpia família.
Tots sense excepció, nois i noies, coincideixen que l’entrenament és el millor mo-

ment de les seves rutines diàries, i l’esperen
amb una ansietat que commou. La veritat
és que el futbol ha passat a ser una il·lusió que els il·lumina la cara, els ajuda a fer
amics, els presta algun tipus d’entroncament a les seves vides, arrencades d’una tirada brutal de gairebé tot arrelament previ.
Givara

E

l futbol és el nostre millor moment
–diu Givara, la noia kurda que fa
quinze anys va néixer a Síria i
avui s’allotja amb la seva família
a Kara Tepe–. Jugant a futbol podem ser
nosaltres mateixos, actuar com si fóssim
lliures. Com si, només com si, però això
ja és molt. Ens hi esforcem, ens donem
ànims. Cada gol és una victòria, una explosió d’alegria. Després de tant dolor i
tanta mort, aquest joc em fa pensar que
estimo la vida que tinc.
Givara ha demostrat ser tan bona esportista, que ara forma part de les entrenadores de FutbolNet al campament. Té el carisma necessari per a la tasca. En veure-la
tan segura de si mateixa i plena d’energia
radiant ningú no s’imagina els terrors pels
quals ha passat abans d’arribar aquí.
Fa tot just tres anys –que en semblen
trenta– vivia amb el seu pare, la seva mare i
vuit germans a Kobani, la seva ciutat natal,
i cada dia viatjava amb les seves germanes,
anada i tornada, a Alep, on estudiaven.
Fins que va venir el cop que els canviaria la
vida, el dia en què Doa, la més gran, va ser
segrestada per un comando d’Estat Islàmic
i retinguda en un centre on li van prohibir

Un grup de refugiats,
nouvinguts a Lesbos, camina
cap a la població més propera.

Givara Khalil amb la seva
guitarra en una estona d’oci
al camp de refugiats.

Karlijn Limaheulw,
amb samarreta
taronja, monitora de
‘FutbolNet’ a Lesbos,
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amb les beneficiàries
del projecte.

El debat i la reflexió són clau
a ‘FutbolNet’; són la base per
al foment de la cohesió social
i la concòrdia.

estudiar qualsevol text que no fos l’Alcorà
i utilitzar el tipus de roba que li era habitual, massa occidental i sense cap ni rostre
coberts. D’ara en endavant, romandria allà
sota resguard; no podria tornar a casa ni
caminar pel carrer.
La Doa va aconseguir escapolir-se perquè
el mateix xofer que l’havia portat se’n va
compadir i la va tornar a Kobani.
Després de dies de buscar-la en la major
angoixa, els familiars es retroben amb ella,
l’escolten i comprenen que estan en el punt
de mira i que el perill és imminent. La Doa
s’ha escapat, però aviat la vindran a buscar,
i també les seves germanes. Tarden pocs
dies a preparar-se i fugen tots cap a Turquia. S’instal·len a Istanbul, on pateixen el
maltractament i la discriminació vers els sirians. La situació se’ls va fent cada cop més
difícil. Un matí en què Givara i el seu germà
Muhammed caminen pel carrer se’ls tira un
cotxe a sobre. Ells no saben si a propòsit o
per accident. El conductor fuig.
Les lesions del noi no són greus, però
Givara, severament colpejada, ha d’esperar durant hores a la porta d’urgències d’un
hospital on finalment no la reben, segons
diuen, perquè no té passaport. La seva família comprèn que no l’atendran en cap
hospital turc, i busquen un centre mèdic
per a kurds. Té trencat el maluc i una cama,
i li han d’amputar dos dits d’un peu. Queda
immobilitzada durant un any, en què sobreviu gràcies al suport constant de la seva
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Restrepo amb l’equip de Proactiva Open Arms durant una inspecció a la costa de Lesbos.

gent, però convençuda que no podrà tornar
a caminar.
Els dos germans grans aconsegueixen arribar a Alemanya, i la resta romanen lligats
a Istanbul a causa de la lenta recuperació
de Givara. La seva situació a Turquia és
insostenible, i ella encara va coixa i pateix
forts mals d’esquena quan decideixen fer el
proper salt.
Contacten amb els smugglers que els
portaran amb vaixell fins a la costa grega.

Han de lliurar-los tots els diners que duen
a sobre; el passatge per a una persona ja és
prou elevat, i ells han de multiplicar-lo per
nou per viatjar tots junts.
No els embarquen de seguida: han d’esperar diversos dies i diverses nits, dormint
al ras a prop del moll, enmig de l’immens
grup dels qui esperen contingent a les barcasses. Allà senten històries de tota mena,
s’assabenten de les tragèdies, els riscos, els
morts i els ofegats, els naufragis, els mal-

Givara recorda
haver pensat que
al mar la mort era
una possibilitat,
mentre que a
Síria era una
certesa

el pare canviï de parer. Ningú excepte els
smugglers, que es neguen a tornar-li els
diners i el deixen escurat per a la tornada.
Durant la travessia no els va tan malament
com als altres, i en arribar a Lesbos són conduïts al hot spot o punt de registre: el depriment amuntegament del camp de Moria,
aquesta mena de presó voltada de dalt a baix
per filats, on saps quin dia hi entres, però no
quin dia en sortiràs. Poden passar anys.
Després de set mesos de tancament forçat, tota la família va ser alliberada pel que
els hauria pogut aniquilar: un incendi voraç que una nit es declara al camp. I no per
casualitat: solen ser provocats per gent desesperada que intenta qualsevol cosa, fins i
tot destruir el lloc, per tal de tocar el dos.
Ens vam salvar gràcies al fet que algú va
poder obrir un esvoranc per on vam escapar de les flames –diu Givara–, però l’ensurt va ser horrible.
Així van venir a parar a Kara Tepe, i la
Givara estava tan curada de les seves fractures que es va convertir en entrenadora
de futbol i ànima de l’equip. Ja parlava el
kurd, la seva llengua familiar, i l’àrab. A Istanbul va aprendre el turc, i aquí s’ha tornat experta en anglès i està fent progressos
amb el grec. Aspira a arribar a Alemanya,
on els esperen els dos germans grans, però
poden passar anys abans que això s’esdevingui. Si és que arriba a passar.
El pont

A
Les sessions de ‘FutbolNet’ es desenvolupen en un camp esportiu proper a Kara Tepe.

tractaments i les estafes. I reben un cop
definitiu: la notícia de la mort del petit
Aylan, ofegat juntament amb la seva mare
i el seu germà després de l’enfonsament
d’una d’aquestes mateixes barques, la foto
del qual ha circulat per tots els diaris del
món com la denúncia més dura contra la
indiferència d’Europa. A Kobani, la família
de l’Aylan havia estat veïna de la de Givara. Eren amos d’una botiga de caramels, i
Givara jugava amb el petitó cada vegada

que passava per allà.
N’hem tingut prou, diu el pare. I els comunica la decisió de tornar de seguida a
la ciutat natal, recolzant-se en l’argument
que és preferible enfrontar els perills de
terra ferma a sucumbir als del mar. La
família té posicions oposades. Givara recorda haver pensat que al mar la mort era
una possibilitat, mentre que a Síria seria
una certesa. És millor córrer el risc i embarcar-se. Però ningú no aconsegueix que

Kara Tepe, FutbolNet va donant
els resultats esperats, i l’Adil considera propici el moment per
fer un nou pas. Un partit entre
equips mixtos de nens i nenes del campament, i nens i nenes de la veïna ciutat de Mitiline, amb assistència de pares i mares de
banda i banda: grecs i sirians, grecs i afganesos, grecs i iraquians i kurds. Per primera
vegada a l’illa se celebra un esdeveniment
en què participen en peu d’igualtat antics
i nous habitants: una primera pedra en la
construcció del tan necessari pont que acosti
compartiments fins ara estancs i enquistats.
Amb una particularitat addicional:
aquest cop, els nouvinguts fan d’amfitrions.
Ells conviden: paga la casa.
Tot això és un bon senyal. Tot just això,
un senyal, però bo. Molt bo, enmig de la indiferència i la desesperança. Un indici, un
mocador blanc al vendaval, un indici que el
camí podria corregir-se i conduir-nos fora
del perill.
Un discret miracle de comprensió i trobada. A la bonica illa de Lesbos, aquesta història culmina amb un feliç partidet de futbol en
què tots hi sortim guanyant. Que així sigui,
també en altres capvespres i en molts llocs. n

REVISTA FUNDACIÓ

17

NADAL

tot l’any
© FC BARCELONA / PACO LARGO
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Les seccions professionals del FC Barcelona
visiten 440 infants hospitalitzats en diversos
centres hospitalaris de Catalunya

Fer somriure els
nens és el millor de
tot, és important
que realitzem
aquestes accions:
ens fan créixer”

© FC BARCELONA / PACO LARGO

ADAM HANGA

D’esquerra a dreta: Adam Hanga durant la visita del Barça de bàsquet a l’Hospital de Nens.
Gonzalo Pérez de Vargas conversa amb un nen a la seva habitació de l’Hospital Vall d’Hebron.
Barroso, Egurrola, Gual i Álvarez amb pacients de l’Hospital de Sant Pau.
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Són iniciatives
boniques de la
Fundació i nosaltres
estem encantats
de participar-hi”
AITOR EGURROLA

E
© FC BARCELONA / PACO LARGO

JOAN MARCET

© FC BARCELONA / VÍCTOR SALGADO

(A dalt) Barroso, Álvarez, Egurrola i Gual posen amb els regals
per als nens ingressats a Sant Pau. (A baix) Sedano, Joselito
i Ferrao durant la visita a l’Hospital Germans Trias i Pujol.

l FC Barcelona, gràcies
a la Fundació Barça, ha
volgut anar un pas més
enllà en el seu compromís amb els infants hospitalitzats. Fins aquesta
temporada els jugadors
del primer equip de futbol realitzaven la
tradicional visita durant les vacances de
Nadal a diferents hospitals de referència
de Catalunya. Aquest curs les seccions professionals s’han afegit a aquesta iniciativa
per continuar impactant positivament en
la vida d’aquests nens que passen per situacions molt difícils.
El Barça Lassa d’hoquei patins va
estrenar aquesta nova activitat visitant al
mes de desembre l’Hospital de Sant Pau. En
la visita hi van participar el capità Egurrola,
Gual, Barroso i Álvarez. Els homes d’Edu
Castro també van tancar la temporada al
maig visitant l’Hospital Sant Joan de Déu
ja amb el triplet sota el braç.
El mes de març va concentrar la majoria
de les visites: el Barça Lassa de bàsquet va
portar il·lusió als infants ingressats a l’Hospital de Nens de Barcelona en una expedició formada per Hanga, Koponen, Sanders,
Kurucs, Seraphin, Garcia i Jackson.
La tercera visita la van realitzar els
jugadors del Barça Lassa d’handbol. Pérez
de Vargas, Entrerríos, Sorhaindo, Rivera,
Borges, N’Guessan i Mem van repartir
regals entre els nens i nenes ingressats a
l’Hospital Vall d’Hebron.
Pocs dies més tard van ser els jugadors
del futbol sala blaugrana els que es van
desplaçar al centre badaloní Hospital Germans Trias i Pujol. Allà la visita la van realitzar primeres espases de la plantilla com
Ferrao i Paco Sedano. Van completar l’expedició Adolfo, Joselito, Rafa López i Tolrà.
Les visites tenen l’objectiu de millorar l’estat anímic dels nens i nenes hospitalitzats. n

Aquesta experiència
t’empeny a donar-ho
tot perquè no saps
què t’espera el dia
de demà”
GONZALO PÉREZ DE VARGAS
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Durant dos dies aquests nens i nenes van compartir esport i valors amb la metodologia ‘FutbolNet’.

Festival OlympAfrica
FutbolNet Cup a Moçambic
Una selecció d’infants
de Swazilàndia, Lesotho
i Moçambic han estat
beneficiaris del projecte
durant tot l’any
XAVIER VILÀ. FOTOS:
© FC BARCELONA / LUCAS GARRIDO

D

urant dos dies
nens i nenes de
Moçambic, Swazilàndia i Lesotho
van viure una experiència que els costarà d’oblidar. Van ser escollits com a representants dels seus països per
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participar en un dels vuit tornejos anuals que organitzen les
oficines regionals de la Fundació OlympAfrica amb el suport
de la Fundació Barça i el Comitè
Olímpic Internacional (COI).
La població de Boane, situada
a pocs quilòmetres de Maputo,
va acollir aquest torneig, en què
aquests nens i nenes van competir entre ells. Van disputar partits
en què, a partir de la metodologia
FutbolNet, es va premiar l’equip
que més bé va aplicar les normes
basades en els valors del Barça.
Aquests tornejos es realitzen
cada any en diversos països afri-

cans dels més de 30 que participen al llarg de tota la temporada en el programa conjunt
OlympAfrica FutbolNet Cup,
en què prop de 90.000 infants
aprenen valors del Barça a partir
de l’esport aplicant la metodologia FutbolNet de la Fundació del
Futbol Club Barcelona.
Cal destacar que en les darreres edicions s’ha incrementat
la participació femenina als 41
centres on es porta a terme el
programa, a banda que algunes de les escoles han adoptat
aquesta metodologia dins l’assignatura d’educació física. n

Aliança amb el COI
Des de fa sis anys la
Fundació Barça i el
COI col•laboren en
el programa OlympAfrica
FutbolNet Cup per fomentar els
valors de l’esport entre infants
mitjançant la metodologia
FutbolNet. Aquest programa,
que va començar com una sèrie
de tornejos regionals, ara s’està
consolidant amb la implantació
de programes pilot a les escoles
durant tot l’any.

ANGÉLICA MONHIÇA. COORDINADORA DE PROGRAMES D’OLYMPAFRICA A BOANE (MOÇAMBIC)

“L’esport t’ensenya a tractar problemes”
pròxim, els altres, aquest és un
valor que no té preu. Crec, per
tant, que el FC Barcelona està
contribuint que les noves generacions puguin tenir una nova
perspectiva de vida.
Sembla que t’agraden molt
la teva feina i el projecte...

C

om és la zona de
Boane on s’està
implantant el
programa pilot?

Aquí l’activitat
més habitual és l’agricultura.
Socioeconòmicament és un
districte que no té una situació
gaire bona, però tampoc no és
desastrosa. Hi ha moltes persones que tenen dificultats per
accedir a l’alimentació bàsica,

per portar els nens a l’escola, en
l’accés a l’educació... Poder estudiar en una classe és encara un
luxe. Hi ha certes dificultats de
transport.
Quin és l’aspecte més positiu que
creus que té aquest programa
per als infants?

La part que més impacte té és el
respecte. Si una persona creix sabent que ha de respectar el seu

És una experiència difícil perquè
he de vetllar per cada nen i nena
com si fossin meus. No penso
que són d’altres persones, els
dono afecte com si fossin meus,
i les altres persones també ho
veuen. FutbolNet m’ensenya que
tinc un cor molt gran. El respecte
comença dins meu i va cap enfora. Crec que és un ambient molt
bo perquè jo no era esportista,
era cuinera, treballava en una
escola amb els nens, i el fum em
va perjudicar els pulmons. I, per
tant, quan vaig trobar un lloc on
jo podia ensenyar els nens i ne-

nes que podien fer esport, això
m’ha ajudat molt.
Explica’ns què t’ha aportat
aquest programa des que hi
vas començar a treballar.

L’esport té una cosa molt bona,
i és que t’ensenya a tractar els
problemes com si fossin de
casa teva. Un dia quan et falta el pa, mengem arròs; quan
no tenim pilota fabriquem una
pilota. Al contrari, el que penso
és a innovar perquè els nens
puguin gaudir. Els jocs cooperatius són una molt bona idea
per als propers infants que vinguin. A més, com a cara visible
d’un programa, d’una família,
no puc ser una persona frustrada, he de ser una persona amb
el cap alt, per tal que puguem
anar creixent cada cop més.
FutbolNet ja té la dinàmica que
té però al principi no la tenia. n

ELISA DIAS TEMBE. BENEFICIÀRIA DEL PROGRAMA OLYMPAFRICA FUTBOLNET FUNDACIÓ BARÇA. 14 ANYS

“M’encanta el
futbol però vull
ser periodista”

Q

uè t’ha agradat
més del programa de la Fundació del Barça?
FutbolNet m’agrada molt perquè m’ajuda a
reflexionar sobre les coses, a
veure com es comporten les
altres persones. Perquè per
a mi FutbolNet és educar la
persona, donar-li més coneixement, i també t’ajuda a
incrementar el teu esperit de
fraternitat amb els altres.

em sento molt bé. Però el futbol
no és exclusiu dels nens, també
ho és per a les nenes. A FutbolNet hi ha nens i nenes junts i
fem equips millors. Nens i nenes
aprenem junts a jugar millor,
i per això fer equips mixtos va
molt bé.
Al principi les noies no estàvem avesades a jugar amb nens,
però gràcies a l’entrenador i al
professor vam anar aprenent a
estar tots junts i vam crear un
equip per conèixer-nos millor.

Un dels problemes que troben
les nenes al futbol és que els
nens no hi volen jugar?

A casa teva els agrada que juguis
a futbol? Què t’agradaria ser de
gran?

A mi m’agrada jugar a futbol,

A casa meva estan molt contents

que jugui a futbol perquè saben
que a mi m’agrada molt jugar i
els agrada que faci esport. Ells
ho veuen molt positiu.
A mi de gran m’agradaria fer
de periodista, el futbol per a mi
és una diversió. Si aconsegueixo
ser periodista m’agradaria parlar sobre el fet que moltes nenes
deixen d’anar a l’escola per fer
altres coses a casa o per cuidar
nens, especialment en una zona
com aquesta. M’agradaria ajudar perquè moltes d’aquestes
nenes facin esport i estudiïn en

comptes de fer altres coses.
Tu ajudes a casa teva en les
tasques de la llar?

Jo no tinc mare, i el meu pare
treballa. Quan soc a casa he
de cuidar els meus germans
petits, dos nens i una nena, i
he de netejar i cuinar. També
els porto a l’escola.
Quin és el teu equip favorit?

El meu equip favorit és el Barcelona i la selecció de l’Argentina. M’encanta Messi. n
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FESTIVAL

© FSNFCC / NIKOLAS KARANIKOLAS

IX Diàlegs ‘El futbol
salva el món’ a Atenes

Dracopoulos, Cardoner i Edmílson durant la sessió al SNF Cultural Center.

El vicepresident primer Jordi
Cardoner i José Edmílson van
participar en l’acte de sensibilització
organitzat per la fundació grega

C

oincidint amb la setmana de
celebració de la final de la
Copa del Món de futbol a Rússia, la Fundació grega Stavros
Niarchos (SNF) va organitzar
a Atenes la novena edició dels Diàlegs sota
el títol El futbol salva el món. A l’esdeveniment que la fundació grega organitza anualment per promoure la sensibilització en
diverses problemàtiques socials hi va assistir el vicepresident del FC Barcelona i de la
Fundació Barça, Jordi Cardoner, i l’exjugador del FC Barcelona José Edmílson.
A més dels representants del Barça, també hi van participar l’exjugador grec Antonis
Antoniadis, el periodista esportiu Antonis
Karpetopoulos i el copresident de la Fundació Stavros Niarchos, Andreas Dracopoulos.
Tots van incidir en aquest diàleg en els motius i en la manera com el futbol uneix o divideix, i per què condueix a alguns extrems.
El futbol és un joc internacional que ajuda
les persones a escapar de la realitat, un catalitzador per a les diferents cultures i un punt
de partida per al canvi històric. També serveix altres interessos, i fins i tot pot provocar
enemistat en la societat.
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D’altra banda, es van intentar descobrir els
diversos aspectes i estratègies del futbol i les
raons del màgic sentiment que evoca en els
cors i les ments dels milions de fans del món.
“Participem en aquesta jornada per explicar la tasca que fem amb el suport de la
Fundació Stavros Niarchos. Ajudem nens
que estan en situacions molt complicades i
injustes, ja que no tenen cap mena de culpa
dels conflictes que els han portat fins aquí”,
va explicar Jordi Cardoner.
La Fundació Barça i la Fundació Stavros
Niarchos també van organitzar un clínic esportiu al Centre Cultural de la fundació en
què va participar un nombrós grup de nens
i nenes refugiats del camp de Skaramagas,
al port del Pireu. José Edmílson en va ser
el dinamitzador, acompanyat d’un grup de
monitors de l’equip que porta a terme el
programa de refugiats de la Fundació Barça al camp.
La Fundació Stavros Niarchos col·labora
amb la Fundació Barça per implementar
programes esportius i d’educació en valors
en camps de refugiats i a les comunitats
que els acullen mitjançant la metodologia
de FutbolNet. Aquesta metodologia específica utilitza l’esport com a mitjà per promoure la pau, la tolerància i la comprensió
i, en definitiva, fomentar la inclusió i la integració social mitjançant l’educació sobre
valors i amb eines de reflexió que estimulen els infants i els joves. n

La Fundació Barça, amb el suport de
la Fundació Stavros Niarchos, va organitzar el festival de cloenda d’activitats
de la primera temporada del projecte
de refugiats a la ciutat d’Atenes, en què
van participar 100 infants del camp de
refugiats de Skaramagas i 100 infants
i joves de quatre escoles públiques
d’Atenes. A la jornada hi va participar
l’exjugador del Barça Giovanni Silva de
Oliveira. La festa va unir tots els nens i
nenes que han participat durant aquesta primera temporada en el programa
social de la Fundació Barça, en què
s’utilitza la metodologia FutbolNet. n
PEDIATRIC CANCER CENTER
© FC BARCELONA / G. PARGA
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Suport de Giovanni
al projecte refugiats

Reunió amb
els donants de
l’Hospital SJD
La Fundació Barça va acollir a la Llotja del Camp Nou una trobada amb
els principals donants del projecte
Pedriatric Cancer Center de l’Hospital Sant Joan de Déu. Aquest projecte
significarà la construcció de l’Hospital
d’oncologia infantil més important
d’Europa. El nou SJD Pediatric Cancer
Center Barcelona tindrà un edifici de
quatre plantes (8.400 m2) i capacitat
per atendre 400 pacients l’any, un 30%
més dels que Sant Joan de Déu atén en
l’actualitat (215 casos nous cada any i
70 casos de recaigudes o segona opinió), i incorporarà els darrers avenços
en la lluita contra el càncer. n

El president Josep Maria Bartomeu i el
vicepresident primer Jordi Cardoner van
assistir a una missa privada oficiada pel
papa Francesc en record de les víctimes de
la tragèdia de Lampedusa, on més de 350
persones refugiades van morir en un naufragi quan intentaven arribar a la costa del sud
de Sicília, fa cinc anys. Bartomeu i Cardoner
van assistir-hi com a convidats pel suport
de la Fundació Barça a les persones refugiades i, en especial, per la col·laboració amb
l’entitat ProActiva Open Arms, que va estar
representada en aquesta missa per una delegació encapçalada pel seu fundador i màxim responsable, Òscar Camps. En aquesta
missa, celebrada a la Basílica de Sant Pere
del Vaticà, el sant pare va recordar les víc-

© FC BARCELONA / GERMÁN PARGA

El Barça, amb Open Arms, a la
missa del papa pels refugiats

La Fundació Barça tancarà aquest any
l’exercici amb un important creixement de la seva activitat de manera
qualitativa i quantitativa i del seu pressupost anual. Aquesta va ser la principal valoració que es va fer a la reunió
trimestral del patronat de la Fundació,
que es va celebrar a la seu de la Creu
Roja Catalunya. Abans de la reunió, els
membres del Patronat van visitar les
instal·lacions de la Creu Roja Catalunya, acompanyats del seu president,
Antoni Aguilera, i el coordinador general, Enric Molist, en el marc de l’aposta
d’enfortiment de les relacions amb les
principals entitats col·laboradores. n
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Bartomeu i Cardoner, amb Òscar Camps i
convidats de ProActiva Open Arms.

times, la major part de les quals provenien
d’Eritrea i Somàlia, i va demanar pregar
per les seves ànimes. n

BARÇA ACADEMY WORLD CUP

El Club convida els 12 nens
tailandesos rescatats
L’equip de futbol tailandès dels Wild Boars
(els Senglars Salvatges), format per un
grup de 12 joves d’11 a 16 anys que van
quedar atrapats durant 18 dies en una cova
inundada a Tham Luang, situada al nord
del seu país, ha estat convidat pel FC Barcelona i la Fundació del Barça a visitar Barcelona la propera primavera i a gaudir de
diverses accions promogudes des del Club.
Entre altres activitats, els jugadors podran
participar en la Barça Academy World Cup,
la trobada internacional que totes les Barça Academy del món celebren per Setma-

Reunió del Patronat
a la Creu Roja

© FC BARCELONA / GERMÁN PARGA

Josep Maria Bartomeu i Jordi Cardoner amb el papa Francesc.
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BALANÇ DE L’EXERCICI

SERVIZIO FOTOGRAFICO VATICANO

VIATGE AL VATICÀ

na Santa i que en l’edició del 2019 espera
reunir a les instal·lacions del Club més de
2.000 nens i nenes de les més de 40 escoles
de futbol del FC Barcelona situades als cinc
continents.
Els 12 jugadors i el seu entrenador, Ekapol
Chantawong, també participaran en una sèrie de xerrades relacionades amb els valors
que promou el Barça en el marc del projecte Masia 360, i podran amarar-se de barcelonisme gaudint des de la grada del partit
que jugui aquella setmana el primer equip
del FC Barcelona al Camp Nou. n

Visita del cardenal
Joan Josep Omella
El cardenal arquebisbe de Barcelona,
Joan Josep Omella, va visitar les instal·
lacions de l’Espai Fundació Barça del
Camp Nou i, posteriorment, va mantenir una trobada amb el president del
FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu,
per tal de conèixer de primera mà els
projectes més representatius duts a
terme per la Fundació Barça a tot el
món. Amb aquesta visita, l’arquebisbe
Omella, acompanyat del vicepresident
primer Jordi Cardoner, va poder conèixer les característiques dels programes
contra la violència infantil per millorar
l’escolarització de nens i nenes i per reduir les desigualtats entre els joves. n
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