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EL REPTE D’INTEGRAR
ELS MENORS MIGRANTS

UN PROBLEMA SOCIAL
L’arribada a Catalunya
d’infants i joves migrants
sense cap referent adult
s’ha disparat el 2018.
Entre els mesos de
gener i setembre s’han
comptabilitzat 2.413
menors no acompanyats
que han arribat a
territori català
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EDITORIAL

REFLEXIONAR,
CONÈIXER I
CANVIAR EL MÓN

U

s presentem la nova
revista de la Fundació
Barça. En els últims
temps el nostre treball
de suport a les persones vulnerables ha
anat creixent, i el nostre compromís amb la
justícia social ha anat consolidant-se a través de projectes que volem que conegueu
en profunditat.
Ens agradaria ser un referent per a tots
aquells lectors i lectores que vulguin reflexionar i conèixer altres realitats. Amb
aquesta nova publicació volem assumir
nous reptes, allunyar-nos de convencionalismes, anar més enllà del merament
corporatiu i convertir-nos en una publicació valorada en temes socials. Volem
explicar en quin món vivim, denunciar
les desigualtats i mostrar-vos com hi contribuïm amb els nostres projectes. Volem
promoure un pensament crític, però al mateix temps constructiu. Des de la Fundació
entenem que és tan important el coneixement com passar a l’acció.
En aquest sentit, publicarem articles
en profunditat que elaboraran el nostre
equip de comunicació i també col·labora-
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dors externs, reconeguts per la seva tasca
periodística de temes socials en diferents
mitjans de comunicació. El seu punt de
vista ens aportarà informació rigorosa,
contextualitzada, sempre sota un prisma
humanista, i que contribuirà a millorar la
qualitat de la nostra revista.
D’altra banda, donarem importància
a la fotografia, ja que pot arribar a plantejar-nos moltes preguntes. Fins al punt
que, a partir d’una imatge, potser no
tornem a veure les coses com abans. No
busquem que les imatges siguin un afegitó al text de la notícia o un mer recurs
estètic. La fotografia tindrà el mateix pes
que l’editorial, ja que entenem que no són
complement de res, sinó un vehicle de comunicació cabdal.
La nova revista conté dos elements clau:
la informació i la solidaritat amb la finalitat
de promocionar la pau i el desenvolupament a través de l’esport, ja que és la nostra
gran eina de treball. La nostra intenció és
apropar-nos a entorns de conflicte humà,
des dels àmbits més locals fins als internacionals, i admetre que la consciència és
l’únic instrument de canvi possible. L’esport és una mostra de com ens necessitem
els uns als altres per avançar. n

UNA REALITAT SOCIAL
Segons les Nacions Unides,
la meitat de les persones que
viuen en la pobresa al món
són menors de 18 anys.
FOTO: © ILAN PELLENBERG
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MIRADES

LA SOLIDARITAT
COM A RAÓ DE SER

L

a nova revista de la Fundació Barça representa un
nou repte per a l’entitat. La
Revista Fundació pretén ser
quelcom més que una publicació corporativa; vol ser
una invitació als nostres socis i sòcies a aprofundir en
temes de caràcter social que ens afecten
a tots. Necessitem donar una altra dimensió als triomfs del nostre club, perquè som
conscients de la influència que exerceixen
l’esport i el Barça en el món sencer. En conseqüència, entenem la solidaritat com una
vocació inherent a tots els que sentim el
Barça al cor. Com podem mirar cap a un altre costat quan som conscients del patiment
de milions de nens, nenes i joves?
La Fundació aborda una sèrie de reptes
amb el propòsit d’avançar cap a la igualtat
i la integració d’infants que viuen en entorns hostils i vulnerables. Són víctimes
innocents, amb poques possibilitats per
desenvolupar tot el seu potencial, intentant escapar-se del bucle de la pobresa
que condiciona inexorablement la seva
vida. És per tot això que treballem diver-

sos aspectes relacionats amb la infància i
la joventut, com la prevenció de la violència, el bullying, la integració, mitjançant el
programa d’inclusió social que utilitza la
metodologia FutbolNet, i el suport a petits
pacients, mitjançant el programa de Benestar Emocional Pediàtric. En resposta al
compromís amb la població refugiada i,
especialment, amb els seus infants, portem a terme programes sobre el terreny,
en col·laboració amb la Stavros Niarchos
Foundation, per donar-los suport psicosocial, afavorint la seva integració en les
comunitats d’acollida, específicament a
Grècia, Itàlia i el Líban, i ara també a Catalunya.
La pobresa s’ha enquistat en la població
infantil de Catalunya. En els darrers anys,
des del 2010 fins al 2017, no solament ha
continuat avançant, sinó que, a més, s’ha
incrementat. Gairebé 350.000 menors
viuen en aquesta situació (un de cada
quatre). Aquestes commovedores dades
es desprenen de l’estudi Aquí, avui, encara, sobre la situació dels drets dels nens a
Catalunya, elaborat per l’ONG Save the Children. A tot això hi hem d’afegir que la xifra

JORDI CARDONER
VICEPRESIDENT PRIMER
DEL FC BARCELONA
I DE LA FUNDACIÓ BARÇA
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de menors no acompanyats que han arribat a territori català en els darrers mesos
pot ascendir a 4.000 a finals del 2018, segons dades de la Generalitat de Catalunya.
Davant d’aquesta situació, des de la Fundació Barça volem contribuir a apaivagar
algunes d’aquestes problemàtiques mitjançant la nostra actuació programàtica.
Al nostre país estem presents en 46 localitats, on, mitjançant els nostres programes, hem arribat a més de 460.000 beneficiaris. En l’àmbit internacional actuem
en 59 països, on arribem a més d’un milió
d’infants. En total, durant l’exercici 2017/18
la Fundació Barça ha donat suport a 1,5 milions d’infants a Catalunya i arreu del món.
Per concloure, m’agradaria fer una
reflexió que resumeix la situació de milers d’éssers humans els quals, des de la
nostra responsabilitat com un dels clubs
més importants del món, hem de tenir en
el nostre focus. El present ens està avisant
del que ve en el futur. Si alguna cosa ens
motiva és no arribar massa tard. Perquè
sabem, a més, que la veritable generositat
amb el futur consisteix a donar-ho tot en
el present. ■

VULNERABLES
Els infants, de Catalunya i
de la resta del món, són el
col·lectiu que més pateix
l’exclusió social.
FOTO: © FC BARCELONA
ÁLEX CAPARRÓS
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CRÒNIQUES DES DE BARCELONA

L’arribada a Catalunya de menors
no acompanyats s’ha disparat
durant l’any 2018 a més de
dos mil infants i joves

HISTÒRIES
QUE CREUEN
FRONTERES
ROSA M. BOSCH
Periodista especialitzada en el tercer sector
i el desenvolupament de ‘La Vanguardia’
FOTO: © FC BARCELONA / GERMÁN PARGA
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A

bdel, de Tànger, i Ayoub,
de Casablanca, són les
dues cares d’una mateixa moneda. Tots
dos van marxar de
casa als 16 anys i van
aconseguir arribar a
la Península, la seva
terra promesa, ocults
en les entranyes d’un
camió. Abdel va passar
per diversos centres
d’acollida, va aprendre castellà i una mica de català,
i va fer cursos d’informàtica, jardineria, perruqueria
i matemàtiques fins que va arribar el dia D, el del seu
18è aniversari. Un aniversari angoixant per als menors
estrangers tutelats. Si queden fora de l’empara de la
Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència
(DGAIA), i a més sense haver aconseguit els papers,
disposen d’escasses eines per evitar el carrer. Abdel
forma part del grup que ha aconseguit seguir sota el
paraigua de la DGAIA. Però Ayoub s’ha convertit en
una persona sense sostre que subsisteix com pot.
L’arribada a Catalunya de nens migrants sense cap
referent adult s’ha disparat aquest 2018. Si durant el
2017 ja es va registrar la xifra rècord de 1.498 persones, entre els mesos de gener i setembre d’aquest
any se n’han comptabilitzat 2.413. La DGAIA s’ha vist
desbordada i impotent per acollir la mitjana de 15
nois diaris que durant l’estiu culminaven la seva ruta
migratòria a Catalunya. El sistema ha mostrat la seva
ineficiència forçant tots els actors a redissenyar les
eines per fomentar la inclusió de joves extremadament vulnerables.
Les històries d’èxit contrasten bruscament amb els
fracassos. Abdel va complir els 18 anys al febrer passat
amb una certa tranquil·litat, sabent que tindria un sostre, un pis de la Fundació Punt de Referència que comparteix amb tres companys, una educadora que l’aconsella i el guia, i l’oportunitat de continuar formant-se per
consolidar algun dia la plena autonomia. Ayoub, de la
mateixa edat, sobreviu com pot a la intempèrie, com
altres tants nois en la seva mateixa situació.
El gran repte de Catalunya és consolidar un front
comú amb la implicació de tots els departaments de
la Generalitat per traçar una estratègia global que
persegueixi la integració d’aquest col·lectiu més enllà dels 18 anys.
EL REPTE DE LA SEVA VIDA

P

rop del 85% dels nens procedeixen del Marroc,
i gairebé un 10%, de l’Àfrica Subsahariana. La
franja d’edat majoritària està compresa entre
els 15 i els 17 anys, encara que també s’atreveixen amb itineraris letals menors de 12. Actualment, el
30% dels més de 9.100 tutelats per la DGAIA són estrangers.
El nombre d’arribades supera la capacitat de l’Administració per posar en marxa noves places d’acollida en equipaments d’emergència, en els anomenats
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CRAE (Centres Residencials d’Acció Educativa) o en
pisos. Es preveu tancar el 2018 amb uns 3.000 nouvinguts, el doble que el 2017 i un 440% més que el
2016. I tot fa suposar que el ritme no baixarà després
que aquest agost el govern del Marroc va aprovar la
recuperació del servei militar obligatori tant per a
homes com per a dones, d’entre els 19 i els 25 anys. El
Síndic de Greuges ha alertat que si la tendència continua Catalunya podria rebre durant el 2019 uns 6.000
menors més.
En un informe recent, l’Organització Internacional
per a les Migracions (OIM), un organisme de les Nacions Unides, estima que 36 milions de persones de
menys de 19 anys d’edat viuen en un país diferent del
seu país de naixement.
El punt de partida d’Abdel, Tànger, és un dels orígens
habituals dels adolescents marroquins, juntament
amb les zones de Tetuan-Alhucemas, Fes-Mequinez,
Beni Mellal-Khenifra, Draa-Tafilalet i Rabat-Salé-Ke-

EL NOMBRE
D’ARRIBADES
SUPERA LA
CAPACITAT DE LES
ADMINISTRACIONS

nitra, segons la DGAIA. Amagats als baixos d’un tràiler
creuen l’Estret. Els primers dies, setmanes o mesos discorren a Andalusia per després seguir el seu rumb cap
al destí desitjat, que en no pocs casos és Barcelona.
“Hi ha molts nois de Tànger, a Barcelona”, explica
Abdel, que va marxar de casa hipnotitzat pel somni
europeu. La mateixa fascinació que el 2008 va portar
el senegalès Mamadou Saliou Diallo a embarcar-se en
un pesquer. Explica que el van deixar en algun punt
del sud i que, desorientat i sense contactes, va pujar
a un tren cap a Barcelona, on va passar uns dies al
carrer fins que el van portar a un centre d’acollida.
“Tenia 16 anys i pensava que triomfaria com a futbolista o que almenys trobaria una feina amb un sou
de 1.500 euros”, recorda. Va plasmar la realitat en
el curtmetratge amb el títol original Si yo sabría, no
vendría (Si ho hagués sabut no hauria vingut), que
relata les contrarietats i les dificultats que cal afrontar en el suposat paradís europeu, que el més dur no

és necessàriament una travessia en pastera,i que el
periple per aconseguir els papers pot ser fins i tot encara més aclaparador. Com una assignatura més, els
escolars del seu poble, de Ziguinchor, a Casamance,
són encoratjats perquè aprenguin les lliçons d’aquest
breu film, perquè s’ho pensin dues vegades abans de
ficar-se en una pastera.
ADAPTAR-SE A L’ESTIL BARÇA

M

amadou es va adonar de seguida que les destinacions migratòries no són pas Hollywood,
però ja que era aquí es va obsessionar a
progressar, desitjava que els seus pares se
sentissin orgullosos d’ell. Ningú vol tornar al Senegal,
Gàmbia o el Marroc com un fracassat, i més sabent
que la família ha dipositat totes les seves esperances
en qui marxa per rebre en un futur immediat alguna ajuda que alleugi la fràgil economia domèstica.
Mamadou va aprendre castellà en tres mesos, es va

Als Jardins dels
Horts de Sant
Pau del barri
del Raval s’hi
poden trobar
pernoctant
menors no
acompanyats
en situacions
d’extrema
pobresa i
exclusió.
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apuntar a tots els cursos que podia i es va guanyar aliats
entre els educadors socials d’un grapat d’entitats seduïdes per la seva empenta. No va aconseguir convertir-se
en una estrella del futbol, però amb 21 anys -ara en té
26- ja va gestar la seva fundació per fomentar l’educació
a Ziguinchor.
Mamadou va marxar del Senegal amb la complicitat
dels seus pares. Abdel, d’amagat, en companyia d’amics
del seu barri amb els quals feia temps que planejava la
fugida. De Tànger va passar a Ceuta, i d’allà a Algesires.
Després va passar per Cadis, Villamartín, València, Barcelona, Manresa, Santa Perpètua de Mogoda i Cornellà.
Els educadors socials van valorar la seva capacitat de
treball i la seva implicació en programes de voluntariat
(ha impartit classes de castellà i de sexualitat a companys tutelats) a l’hora de seleccionar-lo perquè seguís
sota la protecció pública de la mà de Punt de Referència. El seu pla és acabar un PFI (Pla de Formació i Inserció) per després apuntar-se a un grau mitjà.
Ayoub està als antípodes. També el seu grup d’amics,
amb els quals passeja per Ciutat Vella. Uns entren i surten de centres d’acollida, diuen que no encaixen en el
sistema i que prefereixen buscar-se la vida fora. Malgrat la seva joventut, 15, 17 i 18 anys, estan acostumats
a sobreviure només amb el que porten posat. Durant
els mesos de viatges plens d’inclemències i incerteses
s’hi han avesat. Al vespre pernocten en racons com els
Jardins dels Horts de Sant Pau, una plaça que funciona
com una mena d’alberg a l’aire lliure per a les persones
sense sostre, indigents de tot el món, molts immigrants
subsaharians.
EL PRIMER PUNT D’ENTRADA, L’ESTAT ESPANYOL

L

’estat espanyol s’ha convertit aquest any en el
primer punt d’entrada al Vell Continent a través
de la Mediterrània. Al repte d’integrar els menors
d’edat se suma el de donar resposta als milers de
migrants que desembarquen a les costes andaluses. De
les 89.000 persones que van accedir a Europa per mar
de gener a mitjans d’octubre, gairebé la meitat, prop de
41.000, ho van fer a través de l’estat espanyol; la resta,
per Grècia i Itàlia, i en menor mesura, per Malta i Xipre.
Les xifres globals són molt inferiors a les del 2017, quan
hi va haver 142.3011 arribades, principalment a Grècia
i Itàlia, i a les 318.791 del 2016. Però, en el cas de l’estat
espanyol, la tendència ha evolucionat al revés: els migrants que han arribat a les platges del sud s’han multiplicat per vuit respecte del 2015. Pel camí, en el que
ha transcorregut d’any, s’han perdut com a mínim 420
vides i unes altres 1.267 en la ruta més letal, la de la Mediterrània Central, la utilitzada pels aspirants a acariciar
el litoral d’Itàlia o Malta des de Líbia.
PRINCIPALS ZONES EN CONFLICTE

P

atrice és un dels que van patir el calvari libi.
Va sortir de Burkina Faso sense el propòsit de
trepitjar Europa, ja es donava per satisfet si
s’assentava a Algèria. Va partir d’Ouagadougou
amb 20 anys, després de la mort d’un familiar en un
atemptat jihadista, i durant el seu aterridor periple va
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Amb 16 anys
Mamadou
Saliou Diallo va
embarcar-se en
un pesquer. El
seu destí final era
Barcelona.

MAMADOU
SALIOU DIALLO

L’emprenedor
que volia ser el
Messi africà

Mamadou és un emprenedor nat. Als 16 anys va marxar del
Senegal amb la missió de triomfar al Vell Continent. “Vaig
venir per ser el Messi africà”, recorda somrient mentre atén
dos turistes en una de les botigues de lloguer de bicicletes que gestiona a Barcelona. La realitat va trencar aviat
els seus plans de convertir-se en un futbolista de primera,
però la seva empenta i perseverança l’han portat a terrenys
més gratificants.
Mamadou és un sol·licitat conferenciant que sedueix relatant la seva trajectòria vital. Com va arribar a bord d’un pesquer a la Península. Com va ser la seva etapa als centres de
menors. Com va crear una ruta en bici per mostrar les cares

de Barcelona que no veu el turista i, de passada, reivindicar
la tasca de les entitats socials que li van donar suport en la
seva adolescència. El Casal dels Infants, el Punt de Referència, la Fundació Èxit... Com va il·luminar Diandé Àfrica,
l’organització sense ànim de lucre des de la qual fomenta
l’escolarització dels nens del seu poble, Ziguinchor. Com,
de la mà d’una activa octogenària, Georgina Regàs, va impulsar una cooperativa de dones que produeixen confitura
de mango. I com ha complert el seu últim repte, aconseguir
els fons per comprar dues màquines de fabricació de gel
perquè els pescadors de Ziguinchor puguin conservar les
seves captures. I només té 26 anys.
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coincidir amb nois de totes les edats. A Líbia van caure
en mans de traficants d’éssers humans i van ser esclavitzats i torturats. Després de mesos a l’infern, forçat
a estar-se en un habitacle en què gairebé no podia
posar-se dempeus, la sort va fer que els seus carcellers deixessin la cel·la oberta. Va dubtar de si valia la
pena escapar, no tenia forces, les seves cames estaven
atrofiades i la seva voluntat anul·lada, però va apostar
per fugir. La segona part va transcórrer a Trípoli, on va
esperar setmanes fins a poder pujar a una precària
llanxa que suposadament havia d’ancorar a Sicília.
Patrice és un dels 60 nàufrags rescatats per Proactiva
Open Arms que van arribar a Barcelona al juliol passat,
entre els quals també hi havia menors que viatjaven
sols. Mentre els tràmits per aconseguir l’asil segueixen el seu curs, ell ha pogut incorporar-se a la primera
fase del pla estatal d’acollida per als refugiats. A Reus
compagina les classes de català i castellà amb altres
programes de formació, i durant el seu temps lliure
desconnecta jugant a futbol, corrent i fent pinya per
aixecar castells.

Mamadou no
ha aconseguit
convèncer els
seus amics de
la infància que
Europa no és un
camí de roses.
“Ells pensen que
Europa és sinònim
de fer-se ric”.

RÈCORD DE SOL·LICITUDS DE PROTECCIÓ I ASIL

L

’estat espanyol va rebutjar l’any passat al voltant
del 60% de les peticions de protecció internacional, segons dades de l’Oficina d’Asil i Refugi
(OAR). El 2017 es van presentar 31.730 sol·licituds,
en un nou any rècord. No obstant això, el perfil dels
menors que arriben a la Península des del Marroc no
sol encaixar amb el del sol·licitant d’asil, a diferència
dels que emprenen la perillosa ruta de la Mediterrània Central des de Líbia, que en molts casos procedeixen de països africans en conflicte, o dels que van
culminar la d’Europa de l’Est, de Turquia cap a Grècia,
predominantment utilitzada per afganesos, sirians i
iraquians. Prop de 15.000 nens sols van desembarcar
a Itàlia l’any passat, mentre que 400 es van deixar la
vida en l’intent, segons l’UNICEF. Tal com va passar a
Patrice, milers d’infants van ser objecte d’explotació i
tràfic a Líbia. Altres van patir abusos camí del paradís
europeu.
L’èxode d’Abdel, Ayaoub, Mamadou o dels més de
2.400 joves que han arribat aquest 2018 a Catalunya
respon a les ànsies de prosperar. El repte de Catalunya i
de l’estat espanyol és superar els errors estructurals que
evidencia el sistema de protecció. Un informe del Síndic
de Greuges urgeix a posar en marxa iniciatives d’acolliment familiar, programes d’acompanyament a la vida
adulta i a solucionar d’una vegada la sobreocupació
dels centres. El document posa en relleu que “el circuit
d’atenció immediata no té prou en compte la condició
de nen i fa prevaler l’aplicació de mesures relacionades
amb el control de fluxos migratoris”.
Mentrestant, Ayaoub i els seus amics d’entre 15 i 17
anys subsisteixen lluny de la família, flirtejant amb la
delinqüència, sense anar a l’escola, aclimatats a la vida
sense sostre, colpejant la seva salut cada vegada que
inhalen dissolvents buscant l’evasió i un fugaç benestar. Per a ells tornar a casa no és una opció. “No, no, al
Marroc no hi torno”, xiuxiueja Ayaoub. ■
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MAMADOU
KORKA

El programador
que va viatjar a
Silicon Valley

Quan Mamadou va complir els 17 anys el seu pare li va dir que
ja era hora que s’espavilés lluny de casa, a Barcelona, seguint
els passos del seu cosí Mamadou Saliou. Així que aquest adolescent nascut a Guinea Conakry i que va créixer a Gàmbia i el
Senegal va agafar el portant i es va embarcar en un vaixell de
càrrega que, en dues setmanes, arribaria a la costa catalana.
Amb un domini perfecte de l’anglès, el francès i també del fula
i el wòlof, li va costar poc aprendre el castellà i el català. Va
aprovar el curs d’ESO per a adults, un grau mitjà en Sistemes
Operatius i un grau superior en Programació. S’hi ha esforçat i
les coses li han anat bé. “Treballo en el que m’agrada, de programador a Deliverea, i estic aprenent molt, però el que desitjo

és muntar la meva pròpia empresa”, comenta.
Espavilat i amb do de gents, no deixa passar les oportunitats,
com la beca que el va portar a Silicon Valley, a través del projecte Imagine, el centre de creativitat impulsat per l’emprenedor
Xavier Verdaguer.
Obsessionat a no decebre els seus, no va voler tornar al Senegal i Gàmbia fins al 2017, als 24 anys, quan ja havia encarrilat el
seu futur. El retrobament, explica, va ser molt emotiu, encara
que no va aconseguir convèncer els seus amics de la infància
que Europa no és un camí de roses, que són massa els joves
que acaben al carrer. “Però ells no em creuen, pensen que Europa és sinònim de fer-se ric”.
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ENTREVISTA A RODRIGO HÜBNER MENDES

Projecte ‘Escolas Abertas’ per a la inclusió de nens amb discapacitat

“LLUITEM PER LA IGUALTAT
D’OPORTUNITATS ”

R

XAVIER VILÀ
FOTO: ©UNICEF / RAONI LIBORIO

odrigo Hübner Mendes és el fundador
de l’Institut Rodrigo
Mendes, una entitat
que treballa en programes d’educació
inclusiva al Brasil i en
altres parts del món,
en aliança amb l’UNICEF i la Fundació
Barça.
Com neix el projecte de la fundació que
porta el seu nom?
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L’educació sempre va ser molt important
per als meus pares, però jo era un apassionat del futbol. Vaig començar jugant a la
pilota a casa meva, i a mesura que anava
guanyant confiança vaig demanar al meu
pare que m’inscrivís en un campionat. Vaig
tenir sort, perquè vaig destacar com a davanter i em van convocar al seleccionat del
club infantil. Allò va ser molt important per
a mi. Amb el pas dels anys he descobert
que l’esport em va donar confiança en mi
mateix. Quan tenia 18 anys, a punt d’entrar
a la universitat per estudiar Medicina, em
vaig trobar embolicat enmig d’un assalt.
Em van disparar a la columna, i aquella
bala em va causar tetraplegia.

Vaig abandonar els estudis per fer rehabilitació, però vaig tenir el suport incondicional de la meva família i amics, i afortunadament l’accés als millors tractaments en
clíniques de fisioteràpia. Al Brasil, la majoria de les persones que viuen situacions
semblants no tenen els mateixos recursos
ni possibilitats. Així que vaig pensar què
podria fer per millorar aquest panorama
d’exclusió i de misèria que viu molta gent
que passa pel mateix que jo.
Fins a quin punt el va marcar aquell
succés?
Quan era a la clínica vaig conèixer el cas
d’una família que no trobava la manera

“DONEM SUPORT A LES
ESCOLES PÚBLIQUES
ACOLLINT NENS I
ADOLESCENTS AMB
DISCAPACITATS PERQUÈ
ACONSEGUEIXIN EL SEU
DESENVOLUPAMENT I
AUTONOMIA”
cebre una oportunitat enorme d’arribar
a més gent. És inacceptable que avui un
infant tingui un futur diferent perquè
tingui una discapacitat. Lluitem perquè
adquireixin les mateixes oportunitats
d’estudiar i de treure tot el seu potencial
com a éssers humans. Sabem que l’escola és el camí per aconseguir-ho.

de pagar els costos del tractament del
seu fill amb paràlisi cerebral. Veure de
prop el sofriment diari d’aquells pares
em va sacsejar per dins i vaig decidir
passar a l’acció.
Va ser llavors quan em va sorgir la
idea. En aquell moment tenia 21 anys.
Vaig crear a Sao Paulo una escola on
oferíem beques per a nens, adolescents
i adults que estaven en situació de vulnerabilitat, d’exclusió. Aquí va començar
la història del nostre Institut.
Quins són els objectius i els inicis del
projecte?
El nostre enfocament és donar suport

a les escoles públiques per transformar les seves pràctiques i acollir nens
i adolescents amb discapacitats perquè
puguin tenir una perspectiva positiva de
desenvolupament i autonomia.
Vam iniciar la nostra aventura com
una escola d’arts. La idea era oferir cursos, tallers i altres activitats per a persones que tinguessin algun tipus de
desavantatge social, i vam començar a
percebre, alguns anys després, que les
escoles públiques tenien el repte enorme de rebre els alumnes amb discapacitats a les aules comunes. En aquest
procés d’inclusió, aquestes escoles van
començar a contactar-nos. Jo vaig per-

Com s’inicia la col·laboració amb l’UNICEF i la Fundació Barça?
El 2012 vam rebre una petició de l’UNICEF, que ja estava treballant amb grans
programes juntament amb la Fundació
Barça, perquè poguéssim aprofitar el
moment del Mundial i dels Jocs Olímpics
al Brasil per treballar l’educació física
d’una manera diferent, no orientada a
la competició, sinó cap a la inclusió, és
a dir, pensant en la manera d’assegurar
que qualsevol nen o nena pugui participar en les classes d’educació física i
divertir-se amb els seus companys. Programem un curs per reorientar l’enfocament tradicional que tenen les escoles
d’usar l’esport, que, en general, exclou
no només persones amb discapacitats,
sinó també els que no tenen facilitat
amb els esports. El nostre principal objectiu és crear activitats a classe que
canviïn les regles i els recursos i en què
tots i totes parteixin de la mateixa base
igualitària.
Com valora la col·laboració amb la
Fundació Barça?
Soc aficionat de l’equip del FC Barcelona i per a mi és un honor treballar junts.
Admiro molt la trajectòria i ara estic
aprenent més sobre tot el que fa la Fundació. Crec que el Barça fa una classe no
només de futbol, s inó de ciutadania i de
responsabilitat social. Ens sentim feliços
de tenir l’oportunitat de canviar la realitat de tantes escoles juntament amb la
Fundació Barça i l’UNICEF.
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EL PROJECTE
Cal defensar el paper de
l’educador com algú que ha
d’estar pendent en tot moment
dels seus alumnes.

Sento que estic complint la missió que
vaig assumir en un moment de la meva vida,
tot i que encara tinc molt per fer. Estic convençut que les properes generacions podran
canviar encara més les coses. Em considero
un privilegiat per poder dedicar la meva vida
a transformar i millorar la situació d’altres éssers humans.
L’esport és una bona eina per al desenvolupament?
Crec en l’esport com un llenguatge que
afavoreix una sèrie de competències:
treball grupal, cooperació, sentit de responsabilitat, disciplina, tolerància, saber
perdre i planificació. Al contrari del que
es veu avui en moltes escoles, on l’esport
i l’educació física es treballen de manera
secundària. La meva visió és que l’esport
hauria de ser un dels eixos estratègics
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“VAIG CONÈIXER UNA
FAMÍLIA QUE NO TENIA
MANERA DE PAGAR EL
TRACTAMENT DEL SEU
FILL AMB PARÀLISI
CEREBRAL. VEURE
AQUELL PATIMENT EM
VA SACSEJAR PER DINS”
del pla pedagògic d’una escola.
És un somni que volem fer amb l’UNICEF i amb la Fundació Barça. Tenim l’experiència de cinc anys de treball i ara
volem portar el nostre projecte a tothom.

Expliqui’ns algun exemple d’algun nen
o nena que hagi millorat la seva vida
gràcies al projecte.
A la ciutat de Natal, a l’estat de Rio Grande do Norte, vam anar a visitar una escola després que els professors haguessin acabat la formació. Allà hi havia una
nena, l’Ana Carolina, que feia dos anys
que anava a aquella escola i que tenia
un trastorn important i no parlava amb
ningú, no interactuava i suposava una
angoixa per a la seva família i per als
seus companys. Vam proposar als mestres que ells mateixos pensessin en un
esport inclusiu, i gràcies a la pràctica
d’aquest esport va començar a parlar
per primera vegada. Avui Ana Carolina interactua amb la gent i ha canviat
completament la seva vida, la de la seva
família i la perspectiva de la seva vida.

La història és molt emotiva. El projecte ha de ser un planter d’històries
humanes.
Un altre cas és el Carlos. He estat fa pocs
dies amb ell i la seva família. Té un trastorn d’espectre autista. Ell estudiava en
una escola privada, però no anava gaire
bé i era massa cara per a la família, fins
que els van parlar de l’escola en què està
ara i amb la qual la nostra fundació col·
labora, i va participar en el nostre programa Portas Abertas (Portes Obertes).
Els esports, les activitats creades per
aquests professors, van canviar totalment el seu comportament, la seva participació a classe, la seva interacció amb
els companys, amb la família. Aquest és
un veritable desafiament. Primer, que el
nen amb autisme aconsegueixi comunicar-se, mostrar allò que té més valor

per a ell, el que li agrada, i així continuar
avançant. És un nen de 7 anys que tindrà
un horitzó prometedor, completament
diferent. Cal desprendre’s del model
conservador de l’esport a l’escola.
Les famílies veuen ara els seus fills
d’una altra manera. Cal defensar el paper de l’educador com algú que ha d’estar
pendent en tot moment dels seus alumnes i apostar per ells, no tenir prejudicis,
perquè té una determinada especificitat.
Com vol potenciar aquest treball en el
futur?
Crec que hem de seguir al Brasil, ampliant les accions aquí. Tenim un curs que és
totalment gratuït per internet, que facilita
que qualsevol persona pugui participar-hi.
Volem arribar als 5.000 municipis del Brasil i expandir-nos fora del país.

Pot parlar d’algun repte que s’hagi
plantejat?
El 2016, i gràcies a l’èxit del nostre projecte, ens van convidar als Jocs Olímpics del
Japó. Quan va néixer el projecte teníem la
idea d’arribar a ser part del llegat social
d’aquests grans esdeveniments, del Mundial i dels Jocs Olímpics. Vam creure que
podia ser positiu, però no sabíem fins a
quin punt podríem arribar a aquest nivell
d’impacte.
Gràcies a tot aquest reconeixement
públic em van convidar a Tòquio per intervenir en una conferència organitzada
pel Fòrum Econòmic Mundial, per parlar
sobre com els Jocs Olímpics i els partits
poden ser més ambiciosos i encarnar un
llegat.
I aquí va sorgir la nostra proposta, sobre un futur en què els Jocs Olímpics no
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“L’ESPORT AFAVOREIX
LA DISCIPLINA, LA
COOPERACIÓ, LA
TOLERÀNCIA,
LA PLANIFICACIÓ I
SABER PERDRE”
siguin segregats. Avui hi ha una separació entre olímpic i paralímpic. Quan acaben els Jocs Olímpics apaguen la torxa,
però aquesta flama hauria de quedar
compresa entre els dos Jocs simbolitzant
la igualtat entre els éssers humans.
És important no perdre de vista el
missatge que l’esport dona al món. Especialment quan es transmeten les
grans competicions per totes les cadenes de televisió del món. Seria magnífic
veure la flama olímpica encesa simbolitzant la igualtat d’oportunitats entre
els diferents grups de la nostra societat,
i trencar d’una vegada per totes amb la
segregació.
Quina és la seva relació amb el món del
futbol?
Jo soc un enamorat del futbol. Vaig començar quan era un nen, crec que era
bo. Vaig arribar a ser convocat per una
selecció local. Avui no tinc gaire temps
per veure futbol, però si és un partit del
FC Barcelona no m’ho perdo. Crec que
el Barça és una inspiració per al món
sencer.
Quins futbolistes li agraden del Barça?
Jo vaig seguir els brasilers de la meva
generació. Primer Romário i després
Rivaldo, Ronaldo, Ronaldinho Gaúcho,
però considero que Messi és un llegat
per a la història del futbol.
El 2013 vaig ser a Barcelona i vaig visitar el Museu i l’estadi del Barça. Em va
impressionar molt. També em va impactar la història de la Fundació. D’alguna
manera la Fundació fa un treball impressionant al món. Crec que el FC Barcelona
és un exemple per al món. No tenia ni
idea que la seva fundació invertís tant
en temes socials, ni de la seva professionalitat a l’hora de millorar la part més
vulnerable de la societat creant metodologies pròpies. Realment crec que el FC
Barcelona imparteix classes al món, no
només de futbol, sinó també de responsabilitat social. n
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“CREC QUE EL BARÇA
IMPARTEIX CLASSES
AL MÓN, NO NOMÉS DE
FUTBOL, SINÓ TAMBÉ
DE RESPONSABILITAT
SOCIAL”
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PROGRAMES INTERNACIONALS

Més de 90.000 infants participen en un
programa conjunt de la Fundació Barça
i el Comitè Olímpic Internacional

LA LLUM
I ELS COLORS
A L’ÀFRICA

XAVIER VILÀ
FOTOS: © FC BARCELONA / LUCAS GARRIDO
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H

i ha un proverbi africà que diu: “Si vols
anar ràpid, ves sol. Si
vols arribar lluny, ves
acompanyat”. Aquesta
dita sintetitza el que es
pot aconseguir quan
es treballa en equip.
Transmetre valors a
un grup d’infants és
una de les tasques que
fan cada setmana els
monitors de la Fundació Barça que treballen amb la
metodologia FutbolNet arreu del món.
Diuen també alguns fotògrafs que a l’Àfrica la llum
és diferent. El sol causa un efecte que produeix una
impressió que fa que els paisatges, les coses o les persones semblin diferents. No només des d’un punt de
vista físic, sinó també vital.
També a l’Àfrica, on més de 80.000 nens i nenes participen en el programa conjunt de la Fundació Barça
i la Fundació Olympafrica, transmetent els cinc valors
fonamentals del Barça: humilitat, esforç, respecte, ambició i treball en equip.
El futur dels nens i nenes a Moçambic pot ser molt
complicat. Els infants tenen escrit el seu destí al front:
treballar la terra, com els seus pares i com els pares
dels seus pares. Molts altres no tenen ni aquesta possibilitat. Sobretot quan parlem de les menors que fan
les tasques del camp i de la casa sense possibilitat
d’escapolir-se.
Moçambic és un país amb més de 29 milions d’habitants i amb una renda per habitant de 368 dòlars, una
de les més baixes del món, amb un Índex de Desenvolupament Humà (IDH) que se situa entre els pitjors. Al
mateix temps, cal sumar-hi una de les taxes de mortalitat infantil més elevades, d’un 11,6% (per cada mil
nens). Fa uns anys la greu crisi de la sida va devastar
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tota una generació que va deixar milers de morts i
prop de 500.000 nens i nenes orfes.
Fa uns mesos vam visitar Boane, una petita població situada al nord de Maputo. En aquesta localitat
vam trobar una empremta diferent del Barça, ja que
no es tractava d’un agrupació de fans o d’una penya
barcelonista, sinó d’un grup de nens i nenes que viuen els valors del Club i els fan servir per reflexionar
i per millorar la seva convivència. A Boane, durant tot
un curs escolar infants i adolescents de 10 a 17 anys
han participat en el programa conjunt de la Fundació
Barça, el Comitè Olímpic Internacional i la Fundació
OlympAfrica. Des de fa sis anys les tres entitats col·laboren conjuntament en un programa que utilitza la
metodologia FutbolNet per fomentar els valors de l’esport entre els infants.
LA MERIA

E

n aquesta visita vam tenir la possibilitat de
conviure uns dies amb algunes famílies de la
població. Això ens va permetre conèixer millor
la seva manera de viure, la seva realitat i la forma que tenen d’afrontar els problemes i de gaudir les
celebracions. La primera trobada la vam tenir a casa
de la Meria, en una de les zones més pobres de Boane.
Envoltada per un entramat de camins de pols, de cases
de construcció precària, creades amb adobs, uralites
i plàstics, feia la impressió d’arribar a un escenari de
ciència ficció. La seva família està formada per la mare,
un germà i dues germanes. Una d’elles, amb 16 anys, ja
té una criatura de pocs mesos. Ens van oferir menjar
i beure i ens van tractar amb la màxima hospitalitat.
En definitiva, ens trobàvem amb ells per conèixer els
progressos de la seva filla al programa conjunt que té
la Fundació amb el COI.
La falta de la figura paterna és substituïda pel fill gran,
que parla de la seva germana amb un matís protector,
però deixant clar que se sent molt orgullós de les seves

MERIA
Té 16 anys
i gràcies al
seu professor
d’educació fisica
va aconseguir
participar en
les sessions de
‘FutbolNet’.

capacitats. La mare demana a la Meria que comparteixi
amb la resta com viu el FutbolNet. La timidesa li impedeix expressar tot el que porta atresorat a dins.
La Meria abaixa el cap quan li fem alguna pregunta.
Però ens deixa clar que gaudeix més del futbol que de
l’escola. Tot i que, del col·legi, el que més li agrada és el
fet de preguntar sempre tot allò que no entén.
Li encanta anar a les sessions de FutbolNet, en què
participa dos cops per
setmana: “Està molt bé
perquè puc jugar a futbol
LA CRISI DE
i juguem tots junts nens i
nenes, m’agrada molt juLA SIDA VA
gar amb els meus amics,
DEVASTAR TOTA
tots junts, em diverteixo
molt”. “També aprenem
UNA GENERACIÓ
a respectar els nostres
I VA DEIXAR
adversaris i a nosaltres
mateixos”.
PROP DE 500.000
“Va ser en Vasco, el meu
professor d’educació física,
INFANTS ORFES
qui em va animar a participar a FutbolNet, tot i que
al principi la meva mare
no em deixava, però ell li va explicar en què consistia”. “És
molt bon professor, sort n’he tingut. M’ajuda molt”.
Fa uns mesos el professor d’educació física de la
Meria la va convèncer perquè anés a jugar a futbol, tot
i que ella no ho veia gaire clar perquè havia de fer feines
a casa, ajudar la seva mare amb els seus germans i estudiar. Continua col·laborant en les tasques usuals, però
ara té un espai on se sent lliure.
La seva mare ens parla de l’enorme dificultat de criar
quatre fills i una neta amb gairebé només el seu sou i
alguna petita quantitat que aporta el fill gran. Fa temps
que el pare dels seus fills no viu amb ells. És ella qui treballa tot el dia per poder aconseguir un sou mínim que
li permeti comprar menjar i pagar la casa.
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VASCO
És un referent per
als seus alumnes
i ha trobat en
la metodologia
‘FutboNet’ una eina
de treball excel·lent

EN VASCO

L

a primera imatge que vam tenir d’en Vasco va ser
animant tots els grups de nens i nenes que disputaven durant aquells dies el festival Olympafrica FutbolNet a Boane. El seu entusiasme i ritme innat van
provocar que tots els que hi érem ens animéssim a cantar
i ballar amb ell. “Aquest noi transmet màgia”, va comentar
un dels seus companys. En Vasco té un caràcter noble, i un
do especial que fa que la seva relació amb els infants sigui
exemplar i admirable.
Ell es defineix com a professor d’educació física i entrenador de futbol, i monitor de la metodologia FutbolNet.
“Fa tres anys que utilitzo aquesta metodologia i en soc un
apassionat. Jo sempre he treballat en temes esportius i
molt especialment relacionats amb el futbol, des de petit. He estat jugador i després professor”. I afegeix: “Vaig
aprendre la metodologia FutbolNet amb molt interès perquè transmet valors, i no només els més competitius, sinó
coses que et poden ajudar a la vida, les més quotidianes”.
Ell és qui va convèncer la mare de la Meria, amb el seu
apassionament i poder de convicció: “Vaig parlar amb ella
i li vaig explicar el tipus de futbol que fèiem nosaltres. La
seva filla jugarà a un futbol que transmet valors i això és
un benefici per a ella, ja no farà coses d’amagat. Però res
és obligatori, tot és voluntari”. La resposta va ser positiva i
ara estan tots molt contents que la Meria pugui fer esport
amb nosaltres, que hagi trobat un espai per jugar com
correspon a una nena de la seva edat.
En Vasco valora molt positivament que el Barça posi
en pràctica aquest programa: “És una manera molt bona
d’ajudar. Tant de bo que altres clubs fessin el mateix que
fa el Barça. És un benefici no només per als infants, sinó
per a nosaltres, com a amants del futbol i com a professors
d’educació física. Perquè aquests valors no són d’un futbol
qualsevol, és un futbol que transmet valors. Generalment
la gent va al camp, s’entrena i ja està. No parlen del respecte, ni de la solidaritat. A nosaltres el que ens importa és que
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hi hagi una formació humana fora del camp de futbol”. I
afegeix: “Aquesta iniciativa del Barça és absolutament necessària, perquè transforma la vida de molts nens i nenes
i també dels seus entrenadors”.
En Vasco es va sorprendre molt quan va conèixer la metodologia: “Jo mai havia vist que nens i nenes juguessin
junts, i això em va sobtar molt. És un món nou amb aire
fresc. Per això jo vull continuar treballant amb aquesta
metodologia”. “Gairebé tots els nens i nenes que participen en el programa en surten canviats. Nosaltres agafem
els nanos a l’escola, que té una altra manera de concebre
el futbol, i quan arriben aquí i comencem a treballar amb
FutbolNet canvien. Transformen els seus comportaments,
la seva manera de jugar, de fer les coses a l’escola, i, per
descomptat, a casa”.
L’ entrenador transmet passió per la feina que fa amb
els infants. Els omple d’il·lusió i esperança. És un convençut que amb l’esport enfocat com una eina de desenvolupament es poden canviar algunes de les coses més importants de la vida dels nens i nenes que participen en el
programa. Tot i que primer de tot es declara fidel seguidor
de la selecció nacional de Moçambic, ja fa temps que s’ha
convertit en un fan del Barça. En Vasco és d’aquest tipus de
persones que un se sent orgullós de conèixer.
L’ELISA

L

’Elisa és una altra de les participants en el programa
i, al mateix temps, alumna d’en Vasco. Té 14 anys i
vocació de periodista, és una gran fan del Barça i
especialment de Messi. Ens comenta que des que
participa en el programa se sent feliç de poder jugar amb
nois i noies, i que així s’ha pogut crear un ambient millor:
“M’agrada molt jugar a futbol, però els nois no volien jugar
amb noies. Gràcies a FutbolNet vam anar aprenent a jugar
junts, i ara tots som un equip i ens coneixem molt millor”.
“La meva família està molt contenta que jo jugui a futbol
perquè és una cosa que a mi m’agrada molt de fer. Ente-

ELISA
Té 14 anys i
cada dia ha
d’encarregar-se
de cuidar els seus
germans petits i
de les feines de la
casa.
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L’ANGÉLICA
és la coordinadora
de la fundació
Olympafrica a
Boane i es dedica
en cos i ànima al
projecte.

nen que fer esport també és bo per a la meva salut i per a
la meva personalitat. Ara penso en positiu, és molt millor
jugar que fer altres coses que no valen la pena”.
L’Elisa va perdre la seva mare fa uns anys i ha de cuidar
els seus germans. Però, tot i les tasques que realitza cada
dia i l’escola, intenta anar sempre que pot a les sessions
que es duen a terme durant la setmana. “El meu pare treballa i a casa he de tenir cura dels meus germans, de dos
nens i d’una nena més petits; també he de netejar, cuinar i
portar-los a l’escola, però quan he acabat les meves feines
vaig a les sessions de FutbolNet i jugo a futbol. Al camp de
joc aconsegueixo oblidar-me de totes les meves responsabilitats. Jugant soc feliç.”
“El que he après amb aquest programa és a respectar
les altres persones, fer amics i no veure els altres com diferents. Està molt bé que nens i nenes puguem jugar junts,
amb respecte, fraternitat, amistat i moltes més coses”.
Jo voldria ser periodista. El futbol està molt bé, m’agradaria ser jugadora en el futur, però també m’agrada molt
el periodisme. Conèixer les coses més a fons... Per això
m’agrada aquesta professió.
L’ANGÉLICA

A

Boane “no es viu tan malament com en altres
llocs”, diu l’Angélica, la coordinadora de programes
Olympafrica a la localitat. “Aquí la gent viu de l’agricultura. Tot i que la situació no és del tot desastrosa,
és cert que tenim problemes per accedir a una alimentació
bàsica, o per portar els nens a l’escola. Poder estudiar en
una classe és encara un luxe absolut. També tenim molts
contratemps en el transport”.

L’Angélica va començar a treballar en aquest projecte
per un problema de salut i ara està molt satisfeta amb
aquesta feina, ja que l’omple totalment. “Treballava de
cuinera en una escola, però el fum va afectar-me greument els pulmons. Vaig haver de buscar una altra feina,
i llavors em van oferir coordinar els programes d’Olympafrica aquí, a Boane. M’agrada molt perquè puc continuar treballant amb infants, ara els puc ensenyar valors
i animar-los a practicar esport. No és pas una tasca fàcil.
Vetllo per cada nen i cada nena com si fossin els meus fills”.
L’Angélica s’emociona i els ulls se li omplen de llàgrimes
quan parla dels nens i nenes que participen en el programa: “FutbolNet m’ensenya a tenir un cor molt gran, perquè
el respecte ha de començar en un mateix, dins nostre i cap
a fora”. I afegeix: “A més, com a cara visible d’un programa
així no puc ser una persona frustrada o trista, he de ser
una persona amb el cap ben alt, per tal d’anar creixent tots
junts cada cop més”.
Ella creu molt en FutbolNet, la metodologia de la Fundació Barça, com una eina excel·lent per aconseguir algunes
millores relacionals i emocionals de les escoles on es porta a terme el programa. “La part que més impacte té és el
respecte. Si una persona creix sabent que ha de respectar
els altres, aquest és un valor que no té preu”. Crec que el FC
Barcelona està contribuint molt que les noves generacions
puguin tenir una nova perspectiva de la vida”.
Per a ella el programa que s’està duent a terme amb la
metodologia FutbolNet s’ha consolidat, tot i que al principi
no era així: “Va costar que els infants i les famílies entenguessin que no es tractava només de jugar a futbol, sinó
d’aportar coses molt més grans”. n
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ÈXIT DE PARTICIPACIÓ
Més de 90.000 infants
de 30 països africans
participen cada any en
l’Olympafrica FutbolNet
Cup, amb la metodologia
de la Fundació Barça.
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Programa Olympafrica
Tot i que la col·laboració es va iniciar el 2013, enguany s’ha
començat a desenvolupar el programa de manera estable
en sis països durant tot el curs escolar i adaptant la metodologia a altres esports com l’handbol, el voleibol, l’atletisme i l’halterofília. Els resultats que s’estan obtenint són
molt notables. L’objectiu és incrementar i consolidar l’ús
de la metodologia en els pròxims anys. Ens ho explica en
Nicolás Rubio, coordinador de programes internacionals
de la Fundació Barça, que durant aquests dies ha vingut al
festival regional del programa, que compta amb la participació dels centres de Moçambic, Lesotho i Swazilàndia,
i aprofita per parlar amb la coordinadora local i conèixer
alguns dels educadors i les famílies de la localitat.
Olympafrica té base al Senegal, i entre altres funcions gestiona centres educatius i esportius en més de 30 països a
tot el continent africà. La col·laboració es basa en un torneig continental de futbol, l’Olympafrica FutbolNet Cup. La
competició té una primera fase en què participen centres
de diferents països i una segona fase en què els equips
guanyadors es reuneixen en nou tornejos regionals. La
característica principal és que es juga amb la metodologia FutbolNet i sense àrbitre, i, per tant, té un component
educatiu, inclusiu i amb enfocament de gènere.
“La metodologia que estem treballant ara en tots els cen-

tres Olympafrica compta actualment amb prop de 90.000
participants anuals en aquest projecte”.

Exemples d’èxit
Un exemple d’èxit del projecte ha estat a Moçambic, on
després de cinc anys de treballar la metodologia hi ha
hagut grans avenços en igualtat de gènere i prevenció de
conductes agressives. Les escoles del municipi s’han adonat d’aquests efectes i l’han adoptat com una metodologia
pròpia en les hores d’educació física.
“La marca Barça és un ganxo increïble, i per aquest motiu
els responsables dels centres s’enamoren ràpidament dels
projectes, també pels efectes positius que té”.
Directors, entrenadors i mestres reben la formació metodològica per veure com funciona a fora i eines per a la seva
adaptació als contextos. Molts no han tingut mai l’oportunitat de fer formació específica sobre aquest tema, i el fet
de rebre una formació metodològica que relaciona esport
i educació els és molt útil”.
“Per a moltes nenes, noies i joves el programa ha estat
una oportunitat de poder fer esport i jugar conjuntament.
Habitualment separaven nens i nenes, i una de les característiques inamovibles de FutbolNet és que els nens
i les nenes han de jugar junts”.
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LA FUNDACIÓ D’UN COP D’ULL
La Fundació Barça és conscient que els problemes socials relacionats amb l’exclusió i la
marginació social d’infants i joves deriven en inestabilitat social i violència. Per això als valors
de l’esport s’hi suma el compromís. Com a entitat compromesa i responsable, amb un fort
component emocional i de pertinença, la Fundació creu que la seva força i la del Barça com a
marca coneguda a tot el món poden ser una palanca de canvi
La nostra visió i els eixos del nostre compromís se centren en tres línies d’acció diferents:
PREVENCIÓ DE LA VIOLÈNCIA:
Treballem en la resolució de
conflictes i per fomentar l’entesa
entre persones mitjançant els
valors de l’esport.

ACCÉS I REFORÇ A L’EDUCACIÓ:
Creiem en l’educació com
a pilar fonamental en el
desenvolupament dels infants.

9

22

INCLUSIÓ SOCIAL:
Contribuïm a crear una societat
més justa treballant per la
inclusió de nens i nenes en
risc d’exclusió social.

26

31

19
47

38

24
16

Llegenda:
Prevenció violència
Àrea Educació
Inclusió Social

12
43

28

5

6

56

Totes les dades
de la Fundació:
impacte, accions
i la implicació del Club.

2

23
14

54

8

49
55

17

13

45

53
58

35

59

32

29

37

39
52

50
33

BENEFICIARIS 2017/18

Catalunya�������������������� 460.000
Internacional ����������� 1.079.691
TOTAL ����������������������� + 1.539.691

EVOLUCIÓ DELS BENEFICIARIS TOTALS
+ 1.5M
700.000
2015/2016
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3

21

51

46

15
25

22

40

1

42
4

48
34

41

7

27

20

44

18
36

10

57

30

1.06M
2016/2017

2017/2018

VALL
D’ARAN

PALLARS
SOBIRÀ

ALTA RIBAGORÇA

Figueres
Roses

El Pont de Suert

Puigcerdà

CERDANYA

ALT
URGELL
PALLARS JUSSÀ

Balaguer

Lleida

PLA D’URGELL

Mollerussa

URGELL

ALT
CAMP BAIX
PENEDÈS
TARRAGONÈS

PRIORAT
TERRA
ALTA

RIBERA
D’EBRE

BAIX EBRE

ANOIA

CONCA
DE BARBERÀ

LES GARRIGUES

Aitona
Roquetes
Tortosa
L’Ametlla de Mar
Deltebre

Manresa

BAIX
CAMP

Torredembarra
Tarragona

Alcanar
Santa Bàrbara
Sant Carles de la Ràpita

INTERNACIONAL:

59 països

10 CAP VERD
INCLUSIÓ SOCIAL
11 EL TXAD
INCLUSIÓ SOCIAL
12 COLÒMBIA
PREVENCIÓ VIOLÈNCIA
JUVENIL
13 LES COMORES
INCLUSIÓ SOCIAL
14 CONGO BRAZZAVILLE
INCLUSIÓ SOCIAL
15 LA COSTA D’IVORI
INCLUSIÓ SOCIAL
16 COSTA RICA
PREVENCIÓ VIOLÈNCIA
JUVENIL
17 R. D. DEL CONGO
INCLUSIÓ SOCIAL
18 EGIPTE
INCLUSIÓ SOCIAL
19 EL LÍBAN
INCLUSIÓ SOCIAL

EVOLUCIÓ DELS INGRESSOS TOTALS
17,4M
9,8M
10,5M
2016/2017

2017/2018

20 EL SALVADOR
PREVENCIÓ VIOLÈNCIA
JUVENIL
21 ERITREA
INCLUSIÓ SOCIAL
22 ELS ESTATS UNITS
PREVENCIÓ VIOLÈNCIA
JUVENIL
23 ETIÒPIA
INCLUSIÓ SOCIAL
24 GÀMBIA
INCLUSIÓ SOCIAL
25 GHANA
INCLUSIÓ SOCIAL
26 GRÈCIA
INCLUSIÓ SOCIAL
27 GUINEA BISSAU
INCLUSIÓ SOCIAL
28 GUINEA CONAKRY
INCLUSIÓ SOCIAL
29 INDONÈSIA
INCLUSIÓ SOCIAL

ALT
PENEDÈS

Salt

BAIX
EMPORDÀ

SELVA

VALLÈS ORIENTAL

Llinars del Vallès
Mollet del Vallès
MARESME

BAIX
LLOBREGAT

Villanova
i la Geltrú
Montcada i Reixac
Sabadell
Terrassa

Calafell
Cunit
L’Arboç
Llorenç del Penedès
El Vendrell

Palamós
La Bisbal de l’Empordà
Lloret de Mar
Blanes

BARCELONÈS

GARRAF

30 L’IRAQ
PREVENCIÓ VIOLÈNCIA
JUVENIL
31 ITÀLIA
INCLUSIÓ SOCIAL
32 LES SEYCHELLES
INCLUSIÓ SOCIAL
33 LESOTHO
INCLUSIÓ SOCIAL
34 LIBÈRIA
INCLUSIÓ SOCIAL
35 MALAWI
INCLUSIÓ SOCIAL
36 MALI
INCLUSIÓ SOCIAL
37 MAURICI
INCLUSIÓ SOCIAL
38 MÈXIC
PREVENCIÓ VIOLÈNCIA
JUVENIL
39 MOÇAMBIC
INCLUSIÓ SOCIAL

GIRONÈS

Manlleu
Tona

VALLÈS OCCIDENTAL

PLA DE L’ESTANY

Banyoles

OSONA

MOIANÈS

BAGES

SEGARRA

SEGRIÀ

Cambrils
Mont-roig del Camp

2015/2016

BERGUEDÀ

NOGUERA

MONTSIÀ

1 L’ARÀBIA SAUDITA
INCLUSIÓ SOCIAL
2 L’ARGENTINA
PREVENCIÓ VIOLÈNCIA
JUVENIL
3 BANGLADESH
INCLUSIÓ SOCIAL
4 EL BENÍN
INCLUSIÓ SOCIAL
5 BOLÍVIA
PREVENCIÓ VIOLÈNCIA
JUVENIL
6 EL BRASIL
PREVENCIÓ VIOLÈNCIA
JUVENIL
7 BURKINA FASO
INCLUSIÓ SOCIAL
8 BURUNDI
INCLUSIÓ SOCIAL
9 CATALUNYA
INCLUSIÓ SOCIAL
EDUCACIÓ
PREVENCIÓ VIOLÈNCIA
JUVENIL

Berga

SOLSONÈS

46 localitats catalanes amb
programes propis
Fundació Barça
20 localitats catalanes
amb programes Fundació
Barça amb aliances
(Invulnerables, Creu Roja
i Proactiva Open Arms)
Llegenda:
Prevenció violència
Àrea Educació
Inclusió Social

GARROTXA

Tremp

CATALUNYA:

ALT EMPORDÀ

RIPOLLÈS

Badalona
Barcelona
Martorell
L’Hospitalet
de Llobregat

Arenys de Mar
Calella
Mataró
Tordera

Cornellà de Llobregat
Esplugues de Llobregat
Martorell
Molins del Rei
El Prat de Llobregat
Sant Feliu de Llobregat
Viladecans

40 EL NEPAL
INCLUSIÓ SOCIAL
41 EL NÍGER
INCLUSIÓ SOCIAL
42 NIGÈRIA
INCLUSIÓ SOCIAL
43 EL PERÚ
PREVENCIÓ VIOLÈNCIA
JUVENIL
44 QATAR
INCLUSIÓ SOCIAL
45 RUANDA
INCLUSIÓ SOCIAL
46 SAO TOMÉ
INCLUSIÓ SOCIAL
47 SENEGAL
INCLUSIÓ SOCIAL
48 SIERRA LEONE
INCLUSIÓ SOCIAL
49 SOMÀLIA
INCLUSIÓ SOCIAL

50 SUD-ÀFRICA
EDUCACIÓ
51 EL SUDAN
INCLUSIÓ SOCIAL
52 SWAZILÀNDIA
INCLUSIÓ SOCIAL
53 TANZÀNIA
INCLUSIÓ SOCIAL
54 EL TOGO
INCLUSIÓ SOCIAL
55 UGANDA
INCLUSIÓ SOCIAL
56 XILE
PREVENCIÓ VIOLÈNCIA
JUVENIL
57 LA XINA
EDUCACIÓ
58 ZÀMBIA
INCLUSIÓ SOCIAL
59 ZIMBÀBUE
INCLUSIÓ SOCIAL

EVOLUCIÓ DELS PROJECTES DINS DE L’ÀREA DE PROGRAMES
2016/2017

2017/2018

Programa Prevenció Bullying
Programa Prevenció Violència Juvenil
Programa Benestar Emocional Pediàtric
Programa Refugiats


05
816
35
15

Programa Integració Social
Programa Gènere
Programa nens amb discapacitat
Educació en valors


89
11
33
13
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ENTREVISTA A SERGI GRIMAU

President de Special Olympics Catalunya

“TOTS ESTEM FETS DELS
MATEIXOS SOMNIS”
JOSEP GIRALT
FOTO: © FC BARCELONA / JORDI ODEN

S

ergi Grimau (1975, Barcelona) és el gran dels tres
germans Grimau jugadors de bàsquet. Grimau
fa dos metres d’alçada, i
per saludar-te t’estreny la
mà amb la mateixa força
amb què lidera l’entitat
Special Olympics a Catalunya. En les distàncies curtes, i després de l’encaixada de mans,
la seva presència física et recorda el Capità
Amèrica. Però, en realitat, a mesura que va
deixant aflorar la passió per la seva feina, un
s’adona que té la mateixa proporció de força
i sensibilitat.
Quan neix Special Olympics? Per què?
L’entitat neix als Estats Units i va ser una
idea de la família Kennedy. Rosemary,
una de les seves filles, era una nena
amb discapacitat. Ells es van encarregar
d’obtenir el reconeixement internacional
a través del COI. Special Olympics és
present en més de 140 països. A Catalunya,
Special Olympics neix el 2004/05 de la mà
de la Federació ACELL, que és la Federació
Catalana d’Esports per a Disminuïts Psí
quics.
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Què és el que el va moure a involucrar-se
amb una entitat d’aquestes característiques?
Tot va néixer d’una abraçada. Fa més de deu
anys em van cridar per anar a un Campionat
de Catalunya de bàsquet a posar una medalla. En aquell moment era un desconeixedor
total del món de la discapacitat intel·lectual
més enllà del que tots coneixem. En el moment de posar la medalla a un esportista em
va fer una abraçada que mai ningú m’havia
fet abans. Amb tota la franquesa del món, va
ser d’una sinceritat commovedora. L’afecte
sincer d’aquell jove em va fer remoure moltes coses per dins. Vaig sentir emocions que
desconeixia. A partir d’aquell dia em vaig
anar involucrant amb l’entitat ajudant-los a
aconseguir petites coses. Al cap de cinc anys
vaig entrar-hi com a membre de la junta de
l’antic president, el membre més jove i també
més dinàmic, i fa dos anys em van proposar
substituir l’antic president i presidir l’entitat
amb molta il·lusió, responsabilitat i orgull.
Entén, doncs, la seva feina com un
privilegi?
Crec que estar al capdavant de Special Olympics és una sort i també una responsabilitat,

però penso que el fet de representar persones amb discapacitat intel·lectual, que durant molts anys han estat marginades, és
una oportunitat d’or per ensenyar a tothom
que l’esport és l’eina més inclusiva. Quan fem
esport tots som iguals.
Què els diria a tots aquells que miren amb
recel les persones amb discapacitat?
Que no tinguin por, ni recel. Des de Special
Olympics ajudem a canviar la mirada de
les persones, perquè quan aquestes ens
veuen fer esport s’adonen que tots estem
fets dels mateixos somnis. L’esport permet
que es puguin fer passos endavant dins de
la inclusió total i de l’organització i inclusió
dins la societat.
Creu, doncs, que la societat ha avançat
respecte a la manera de veure les persones
amb discapacitat?
El camí que s’ha fet és molt llarg. Fa 30-35
anys es va aconseguir que les persones amb
discapacitat intel·lectual, que eren pràcticament invisibles, passessin a formar part de
la societat a través d’un col·lectiu. La feina que
tenim ara és deixar de ser-ho. Vam necessitar
una etiqueta per ser visibles i ara el que hem

d’aconseguir és allunyar-nos d’aquest clixé.
El dia que aconseguim treure’ns aquest tòpic i que les persones amb discapacitat intel·lectual deixin de ser un col·lectiu haurem
aconseguit l’èxit. Perquè estar dins l’etiqueta
de col·lectiu és també una exclusió. El dia que
no ho estiguem tindrem una inclusió total.
Què creu que s’aconsegueix mitjançant
l’esport?
A través de l’esport i de Special Olympics aconseguim el benestar físic mitjançant la cultura
de l’esport i del benestar emocional de les
persones amb discapacitat intel·lectual. També és molt important el fet que es relacionin
amb persones amb les mateixes dificultats
que ells. Això fa que ells mateixos s’adonin
que poden superar els seus reptes dia a dia.
L’esport a Special Olympics sempre és just,
digne i equilibrat. Competeixen sempre per
les seves capacitats. Hi ha guanyadors i també
un esperit competitiu, però tothom té medalles, perquè el que a mi m’ha ensenyat Special
Olympics és aquest esperit pur en què guanyar no és el que més importa. Guanyar no és
sempre l’objectiu. El treball en equip, la superació, la companyonia i el fet de passar-s’ho
bé, que a vegades en l’esport federat s’oblida.

“ESTAR AL CAPDAVANT
DE SPECIAL OLYMPICS
ÉS UNA OPORTUNITAT
D’OR PER ENSENYAR
QUE L’ESPORT ÉS L’EINA
MÉS INCLUSIVA. QUAN
FEM ESPORT TOTS SOM
IGUALS”
Quin tipus de vincle té amb la Fundació
Barça?
El Barça sempre ha estat un símbol, un símbol català, i és molt més que un club. La implicació social del Barça és molt important per a
nosaltres. Tenim el suport del Barça en dues
línies: per una banda, tenim el suport econòmic, i per l’altra, ens dona força i seguretat.
Hem aconseguit generar una relació bidireccional en què ens retroalimentem mútuament. Des de Special Olympics entenem que
la nostra experiència, el nostre coneixement
i la utilització de l’esport com a eina inclusiva
són molt útils per a les dues direccions.

De tota la feina que fa, què és el que més el
commou?
El que més m’omple i el que més em satisfà
és l’agraïment d’aquestes persones. M’omple la seva felicitat, el millor retorn és el
sentiment de generar felicitat a les persones. Tots ells i elles ho expressen de manera
explícita i sense filtres. Després de formar la
meva família, Special Olympics és el millor
regal de la meva vida.
Què li resulta més difícil?
El fet de lluitar per deixar de ser invisibles.
Hem d’aconseguir més aliances, més suports
i arribar a molta més gent fora de l’entorn de
discapacitat intel·lectual. Per deixar de ser invisibles, el millor és arribar a molta gent fora
de l’entorn de les persones amb discapacitat
intel·lectual. Hem de generar impactes fora
del col·lectiu perquè tenim molt per ensenyar. Hem d’ensenyar a la societat realitats
diferents. Penso que el fet que un esportista
dels nostres permeti a algú desconegut viure
totes aquestes emocions genera sentiments
de gratitud, perquè estàs compartint amb mi
coses que són superíntimes. Ells són discapacitats intel·lectuals i nosaltres som discapacitats emocionals. n
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La Fundació Barça se centra en l’ús de l’esport per prevenir la
violència i fomentar la inclusió social i l’educació en valors

L’ESPORT COM A
EINA PER AL
DESENVOLUPAMENT

AISHA AL-SAID ALBELLA
JOSEP GIRALT
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l compromís de la
Fundació Barça és
contribuir al compliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible
a través de l’esport.
El concepte Esport per al Desenvolupament sorgeix
per primera vegada
el 1922, quan l’Organització Internacional del Treball i el Comitè Olímpic Internacional van reconèixer el
poder de l’esport com a eina per millorar la
qualitat de vida de persones que vivien en
entorns de conflicte i desastres naturals. Llavors, les dues entitats van ratificar un acord
de col·laboració.
A finals dels 80 ja eren diverses les organitzacions que reivindicaven els beneficis de l’esport com a element que contribuïa al benestar
i la millora de la salut.
El 2001, Kofi Annan, aleshores
EL CONCEPTE
secretari general de les Nacions
Unides, va designar un Special
‘ESPORT PER AL
Advisor en Esport per al DesenDESENVOLUPAMENT’
volupament. L’objectiu d’aquesta
figura era enfortir les relacions
NEIX EL 1992 I DES
entre les organitzacions de les
DE LLAVORS L’ONU
Nacions Unides i el sector esportiu. Va ser el germen de l’OfiI CENTENARS
cina de les Nacions Unides per a
l’Esport i la Pau i altres instàncies
D’ORGANITZACIONS EN
internacionals que contribuirien
SÓN PRESCRIPTORES
a l’enfortiment del sector.
A partir d’aquell moment, i durant gairebé dues dècades, va començar un
corrent favorable que s’expressava a través de
conferències, publicacions i altres iniciatives
que confiaven que l’esport era una estratègia
amb un èxit notable en el camí cap als objectius de desenvolupament. No només l’ONU,
sinó centenars d’organitzacions de tot el món
es van convertir en prescriptores d’aquest instrument de progrés.
El 2015, a partir de la nova Agenda de
Desenvolupament 2030, les Nacions Unides i
les organitzacions que més havien invertit en
Esport per al Desenvolupament van plantejar
la necessitat de realitzar anàlisis contundents
sobre l’impacte de l’esport en la lluita contra
les desigualtats. En el marc d’aquesta agenda, durant la temporada 2017/2018 la Fundació Barça ha marcat una estratègia pròpia
per contribuir a les metes dels Objectius de
Desenvolupament Sostenible, definint objectius, resultats i indicadors que permetin
mesurar l’impacte dels seus programes en la
població més vulnerable. ■
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SPORTS FOR DEVELOPMENT

A LA RECERCA
D’UN IDEAL
ÈTIC

E

AISHA AL-SAID ALBELLA

l filòsof grec Aristòtil
(384-322 aC), preceptor
d’Alexandre el Gran, va
afirmar que l’esport ha de
formar part de l’educació
en la infància i que és un
dels pilars del desenvolupament personal. El
pensador entenia que l’activitat física tenia una important dimensió ètica i que la
coexistència de l’esport i el coneixement
conforma una vida més completa.

L’EVOLUCIÓ DEL PAPER DE L’ESPORT

D

es de llavors, l’esport i el joc han
evolucionat per demostrar que són
una autèntica eina de desenvolupament humà. Sota aquestes premisses neix un nou concepte conegut com
Esport per al Desenvolupament (SFD per a les
sigles en anglès), que sorgeix al segle XXI i
fa referència a l’ús de l’esport, l’activitat física
i el joc amb la finalitat d’assolir determinats
objectius de desenvolupament i millores
individuals. Cada dia augmenta el nombre
d’organitzacions que recorren a l’esport com
a fórmula per aconseguir algunes fites en el
marc dels Objectius de Desenvolupament
Sostenible de les Nacions Unides.
L’Esport per al Desenvolupament ocupa un espai relativament reduït dins de
les actuacions de les organitzacions de
desenvolupament. En l’actualitat, al voltant d’un miler a tot el món utilitzen l’esport com a estratègia de prevenció de la
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violència, de foment de l’educació, d’inclusió social o de protecció de la infància.
Per tant, el disseny i la implementació
d’iniciatives de SFD involucren múltiples
organitzacions, amb missions, cobertura,
enfocament i dimensions molt diversos.
Fons i programes de les Nacions Unides,
ONGs, empreses i les seves fundacions,
governs i clubs esportius són alguns dels
actors que promouen l’SFD.
Com a fundació esportiva, la Fundació
Barça se centra en l’ús de l’esport com a eina
de prevenció de la violència, millora de la
inclusió social i foment de l’educació en valors. Mitjançant els seus programes, campanyes institucionals i aliances amb altres
entitats locals i internacionals, contribueix a
la millora de la qualitat de vida de nens i nenes en més de 59 països. Els nostres programes estan orientats a prevenir la violència
juvenil, lluitar contra el bullying a les escoles
o promoure la integració d’infants refugiats
en les seves comunitats d’acollida.

CANVIS POSITIUS I NECESSARIS

A

lhora, la Fundació Barça té un interès especial a col·laborar amb
altres institucions. El treball en
aliança millora la coordinació, els
resultats i l’impacte de cada projecte. Per
aquesta raó, la Fundació ha tancat acords
amb entitats de referència internacional
en els seus sectors respectius.
Aquest és el cas de l’aliança amb l’UNICEF,
el principal defensor dels drets de la infància al món. L’emblemàtica coalició que la
Fundació Barça té amb l’UNICEF des del
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La Fundació Barça vol liderar l’espai de
transformació social a través del futbol

2006 es basa en la idea que l’esport contribueix al benestar de nens i nenes. En la
infància experimentem la sensació de companyonia que proporciona el joc en equip,
el respecte a les regles del joc, la disciplina
o la rivalitat ben entesa. Entenem que, de
les cinc àrees que componen la instrucció
esportiva, és a dir, la resistència, la velocitat,
la força, l’habilitat i l’esperit, és aquest últim
el que pot aglutinar una sèrie de valors que
conformin una societat del futur molt més
humana, tolerant i diversa.
La Fundació Barça i l’UNICEF volen aconseguir canvis positius i necessaris en la vida
de nens i nenes. En els últims deu anys l’aliança amb l’UNICEF ha beneficiat més d’un
milió d’infants a tot el món. Les dues entitats
estrenyen els seus llaços ampliant el rang
d’activitats conjuntes.

TREBALL EN QUATRE PAÏSOS

E

n l’actualitat l’aliança gira al voltant
de quatre grans pilars. En primer
lloc, les dues organitzacions dissenyen conjuntament activitats
de SFD en els programes de l’UNICEF a
Sud-àfrica, el Brasil, Ghana i la Xina. El
segon l’ocupa la contribució bilateral en
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matèria d’incidència i sensibilització de
la Fundació en la campanya anual pel
Dia Mundial de la Infància. En tercer lloc,
l’estudi dut a terme per l’Oficina d’Investigació 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 investigació sobre SFD duta a terme
per la Fundació Barça durant la tardor del
2017. Com a resultat d’aquesta investigació
es va constatar, en primer lloc, que l’univers d’organitzacions que treballen en SFD
és molt heterogeni: organismes internacionals, ONGs, empreses i les seves fundacions, clubs esportius i associacions, corporacions, etc. Tota aquesta àmplia profusió
d’entitats recorre amb diferent intensitat
a l’esport com a eina per assolir objectius
concrets de desenvolupament humà. Algunes entitats estan molt especialitzades en
el disseny i la implementació d’iniciatives
de SFD. Altres el fan servir com una acció
més dins d’un rang més ampli de projectes. Totes, però, creuen que l’esport genera efectes positius sobre les persones. No

LA FUNDACIÓ BARÇA I
L’UNICEF VOLEN ASSOLIR
CANVIS POSITIUS EN LA
VIDA DELS NENS I NENES
AMPLIANT LES
ACTIVITATS CONJUNTES
obstant això, des del tancament el 2017 de
l’Oficina de les Nacions Unides per a l’Esport per al Desenvolupament i la Pau, que
exercia d’entitat de referència i consens
sobre aquesta qüestió, cap organització
ha agafat el relleu en aquest àmbit.
En segon lloc, el sector de l’SFD no té
prou evidència científica sòlida sobre els
efectes dels programes d’esport en la qualitat de vida de les persones beneficiàries.
La implementació de sistemes rigorosos
de seguiment i avaluació és, per tant, una
necessitat urgent que ha de ser compartida. L’actualització permanent d’aquests
consensos permetrà millorar els resultats
i els impactes dels projectes de SFD.
En tercer lloc, hi ha multitud de fòrums sobre SFD: congressos, trobades,

seminaris, presentacions d’estudis, etc.
No obstant això, la comunitat de l’SFD és
conscient que, tot i que són accions que
s’han de mantenir, els resultats d’aquestes
activitats no tenen seguiment. Els acords
que s’aconsegueixen no es monitoritzen,
ni es tenen en compte els propers passos
que cal seguir en la construcció d’un sector
que compta amb tant de potencial.
En quart lloc, la representació en aquests
fòrums i els autors de publicacions científiques procedeixen, en general, de països
d’ingressos alts, principalment d’Europa,
els Estats Units i el Canadà. Per contra, la
presència de persones i entitats implementadores de països africans, asiàtics o
llatinoamericans és testimonial. És recomanable que s’hi incloguin aquests actors
per tal de traslladar al disseny i l’execució
dels projectes la seva visió, context i cultura concrets. La comprensió d’aquests elements pot suposar la diferència entre l’èxit
o el fracàs d’un projecte de SFD.
Com a resultat de les troballes anteriors,
la Fundació Barça i l’UNICEF van acordar
una iniciativa que donés resposta al món
de l’SFD, que esdevé cada vegada més
complex. L’heterogeneïtat de les organit-
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zacions, cadascuna amb la seva agenda
i missió pròpies; l’absència de lideratge
en el sector; la falta d’un marc teòric que
permeti fer seguiment dels projectes de
SFD i avaluar-los; l’escàs seguiment dels
resultats de fòrums internacionals sobre
la temàtica, i la manca de representativitat
internacional en aquests fòrums són factors que recomanen la creació d’un Grup
de Treball plural, multidisciplinari i amb
prou legitimitat internacional per establir
un consens estratègic i d’actuació que faciliti la planificació, el seguiment i l’avaluació
de les activitats de DDI.

MARC ESTRATÈGIC

E

l principi que inspira la creació
d’aquest marc estratègic comú és el
servei polivalent: satisfer les demandes de qualsevol entitat, pública o
privada, disposada a posar en marxa iniciatives de SFD en qualsevol lloc del món.
Per exemple, si una entitat municipal d’un
país en desenvolupament pretén dur a
terme projectes d’inclusió social de nens i
nenes a través de l’esport, i no té les capacitats cognitives i procedimentals, podrà
trobar les eines necessàries en el consens
estratègic que el Grup de Treball elaborarà
en els pròxims dos anys.
El Grup de Treball està compost per
prop de 50 persones de més de 20
organitzacions dels cinc continents, entre
les quals es troben Sport for Social Network
Southern Africa, Cross Cultures Project
Association, Safe Sport International,
ChildFund Australia, Right to Play,
Institute of Sport Science of the University
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of Lausanne, Free University of Brussels,
Leeds Becket University, European Football
Development Network, Durham University,
The Third Half, Movement on the Ground,
Women Win, Mifalot Education and
Society Enterprises, Swiss Academy
for Development, Caribbean Sport and
Development Agency, Play International,
Laureus Sport for Good Foundation,
UNESCO, Loughborough University,
Monrovia Football Academy, Reach Out to
Asia, UNICEF i la Fundació Barça.
La primera trobada del Grup de Treball a
DDI va tenir lloc el 9 d’abril al Camp Nou, i es
va aprofitar per llançar la iniciativa. Acadèmics, practitioners i gestors de les organitzacions esmentades es van reunir a Barcelona
amb l’objectiu específic de generar un ampli
acord sobre els elements fonamentals que
tota iniciativa de SFD ha de tenir per millorar la qualitat de vida de la infància. Això va
constituir un primer pas per a la construcció
d’un consens comú renovat.

GRUP DE TREBALL

A

questa trobada va girar al voltant de quatre eixos: determinar
l’abast del Grup de Treball; establir
la manera com l’SFD contribueix a
les quatre àrees clau de desenvolupament
de la infància (protecció infantil, inclusió
social, educació i participació); definir els
rols i les responsabilitats de cada entitat
individual i del grup col·lectiu, i proposar
un full de ruta i els propers passos que
caldrà seguir en el perfeccionament del
marc estratègic a partir de les lliçons
apreses.

Per al primer eix es va evidenciar la importància de l’acord existent entre tots els
seus membres. En concret, es va afirmar
que un Grup de Treball en DDI liderat per
l’UNICEF i la Fundació Barça és una eina
útil per contribuir als Objectius de Desenvolupament Sostenible. Així mateix, es va
puntualitzar que una fórmula eficaç per
aconseguir-ho seria aplicar teories del
canvi, emfatitzant el pensament complex
i la cocreació i documentant evidències i
impactes de projectes d’aquestes característiques.
El debat respecte del segon eix (les contribucions de l’SFD) va posar de manifest
la necessitat d’unificar els conceptes de
protecció infantil, inclusió social, educació i participació. Així, es va acordar
utilitzar com a estàndard internacional
les definicions utilitzades per l’UNICEF.
De la mateixa manera, es va acordar la
importància d’incloure l’eix transversal
de gènere per enriquir l’actualització del
consens estratègic.
En relació amb el tercer eix (rols i responsabilitats dels membres), totes les institucions van considerar que el lideratge
de la Fundació Barça i l’UNICEF en aquest
àmbit pot suposar un avantatge competitiu dins la necessària divisió del treball
entre els actors de SFD. Les organitzacions
es van mostrar interessades a continuar
participant en aquest Grup de Treball, i
esperen conèixer-ne els propers avenços.
Respecte del full de ruta que s’ha de seguir, com a quart i últim eix, es desenvoluparà la creació de subgrups de treball
enfocats en tasques concretes, com el
desenvolupament de les àrees temàtiques
referides; la protecció infantil, la inclusió
social, la protecció i la participació; la recerca d’indicadors per a la construcció de
sistemes de seguiment, i la sistematització
de lliçons apreses.
Resumint, les activitats del Grup de Treball
de DDI han de portar a la pràctica l’ideal ètic
contingut en la promesa aristotèlica que l’activitat física no només contribueix al benestar
extern (la salut corporal), sinó també als fins
que importen a la vida des de la infància més
primerenca: el desenvolupament humà o l’autorealització personal. “La cura del cos ha de
ser anterior a la de l’ànima”, Aristòtil dixit. Però
aquesta cura ha d’anar també “en funció de
l’ànima”. Aquest i no un altre ha de ser l’esperit
inspirador de l’SFD. ■
Aisha Al-Said Albella és responsable del
Departament d’Aliances, Innovació i
Coneixement de la Fundació Barça.

ÈTICA I VALORS

L’ESPORT
COM A EINA
PER PREVENIR
MALS HÀBITS

R

GUILLEM TURRÓ ORTEGA

esulta molt rellevant
que la paraula ètica
derivi del grec éthos, que significava
costum o habitud.
Per tant, mitjançant
l’educació podrem
adquirir una condició
moral, un mot que prové del llatí mos/moris, que traduïm per costum. Això implica
que l’ètica i la moral remeten als costums
o hàbits, una espècie de segona natura de

què caldrà apropiar-nos progressivament.
Precisament per això un dels grans designis de l’esport és el seu potencial formatiu.
Dit altrament, ens pot ajudar a adquirir
bons hàbits, unes disposicions conductuals relativament estables que acabem
incorporant en el nostre ésser. L’esport ens
convida a fer-nos càrrec de la nostra realitat
psicosomàtica, incidint directament en els
nostres hàbits quotidians, ja siguin alimentaris o d’oci nocturn. Tot frenant actituds relacionades amb la desgana, la mandra i la

indolència, també contribuirà a desactivar
la propensió a la inactivitat física. D’aquesta
manera, ens permetrà evitar el sobrepès i
l’obesitat, ajudant-nos a adquirir un pes
òptim gràcies a un estil de vida millor. No
podem obviar l’excessiu temps que els nostres joves dediquen a activitats sedentàries
com la televisió, l’ordinador, el mòbil o els
videojocs.
Comptat i debatut, l’esport pot protegir-nos de molts comportaments insans i
destructius. També serà un mitjà per adquirir un bon esquema corporal, per aprendre
a cultivar una vivència positiva de la nostra corporeïtat. Així, per exemple, l’esport
és una formidable manera de conèixer i
tenir cura de la nostra condició psicofísica.
Per tant, pot ser un bon antídot contra totes
les addiccions que ens empobreixen corporalment, mentalment i espiritualment.
Nogensmenys, té la capacitat de potenciar
la nostra estabilitat emocional, de reforçar
aspectes com l’autoimatge, l’autoestima i
l’autoeficàcia. Quan Juvenal va afirmar el
seu cèlebre “mens sana in corpore sano”
també es referia a això. Serà un bon mitjà
per descobrir les nostres potencialitats i
limitacions, de valorar el propi cos i, si s’escau, de maldar per superar-nos. Al marge
de distincions d’edat, sexuals, religioses o
socials, l’esport ens brinda l’oportunitat de
millorar la nostra qualitat de vida. Atès que
el cos humà està naturalment predisposat
al moviment, ens permetrà desenvolupar
les nostres possibilitats funcionals. Sobretot si tenim en compte que una part important de la nostra vida laboral està marcada
pel seu caràcter sedentari. L’esport també
contribuirà a reduir de manera considerable las conseqüències de l’envelliment. Des
d’aquí volem destacar que el dret universal
a fer esport es fonamenta en un principi
que no ens cansarem de reivindicar. La praxi esportiva sempre hauria d’estar al servei
de les nostres necessitats somàtiques, psicològiques, morals i socials. Serà així com
ens reconciliarem amb l’homo deportivus
que portem a dins i aconseguirem que la
nostra vida sigui més autèntica. n

Guillem Turró Ortega, investigador de la Càtedra
Ethos-URL i professor d’Ètica a la Facultat de
Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport
Blanquerna-URL. Autor del llibre ‘Ética del
deporte’ (Editorial Herder).
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GENT DE LA FUNDACIÓ
BERNAT MUÑOZ BALCELLS

Aquest formador en la metodologia ‘FutbolNet’
participa en els programes adaptats per a infants
amb diversitat funcional a Catalunya

“SOM UN PONT
PERQUÈ NENS
AMB DISCAPACITAT
FACIN ESPORT”
JOAN MARCET VILA
FOTO: © FC BARCELONA / GERMÁN PARGA

E

n Bernat és un mataroní
enamorat de l’handbol
des de ben petit. La seva
situació familiar ja el va
ajudar a desenvolupar
una especial sensibilitat
envers els altres. Es declara un especialista en
la inclusió de persones amb discapacitat. A dia d’avui és l’encarregat de formar
en metodologia FutbolNet els educadors
dels 59 països on la Fundació Barça està
present.
Els seus companys ens han comentat que
és molt mataroní!
Sí (riu). Molt mataroní i, sobretot, molt de la
Família Robafaves, els gegants de la ciutat.
A més, l’handbol de Mataró és també una
part molt important de la seva vida.
Soc molt d’handbol, hi he jugat des de sempre, tot i que els meus pares haurien preferit
que jugués a bàsquet per tradició familiar.
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Ja fa 15 o 16 anys que practico handbol, i ara
estic a jugant a 1a Nacional amb el meu club
de tota la vida, el Joventut Mataró.
Però, Mataró a part, vostè també és molt
del Barça. Quin és el seu primer record de
blaugrana?
Soc un barcelonista de pro. El primer record
que tinc amb el Barça és venir al Camp Nou
quan tenia 6 o 7 anys amb la meva àvia, que
era molt futbolera i molt del Barça. Tinc el
record de quan els nens encara podien entrar i seure a la falda de l’avi o l’àvia. Com
a anècdota el que més m’agradava veure
durant els partits era la llitera amb la qual
s’atenia els jugadors lesionats.
I pel que fa a l’handbol que es juga al
Palau?
M’encanta veure el Barça d’handbol, però,
malauradament, ja sigui per viatges de
feina o per partits amb el meu equip, m’és
molt difícil trobar estones. De petit sí que
freqüentava molt el Palau, hi havia viscut

més d’una tarda màgica dels Barrufet,
Masip, Romero o Tomás.
La connexió amb la Fundació Barça en
l’aspecte esportiu és molt clara, però, què
l’ha portat a tenir la sensibilitat social
necessària per treballar en els projectes
de la Fundació?
Un familiar directe té una discapacitat intel·
lectual. Per tant, sempre he tingut aquesta
sensibilitat especial envers la gent amb
capacitats diferents. A més, durant les pràctiques del graduat vaig estar en una escola
pública d’Arenys de Mar treballant amb un
infant amb discapacitat que patia la Síndrome X Fràgil i amb qui vaig compartir molt
durant cinc mesos. Vaig aprendre molt sobre les necessitats que requeria i les inquietuds que mostrava. A mi em va marcar molt.
D’altra banda, vaig realitzar voluntariats en
diferents centres penitenciaris on dúiem a
terme trobades socioesportives amb persones amb problemàtiques de salut mental.
Tot això abans d’entrar a la Fundació!

amb discapacitat física i/o intel·lectual vinguessin al programa i aconseguíssim que
l’esport els agradés i els motivés per després
derivar-los cap a altres entitats d’esport
adaptat o inclusiu de Barcelona. Nosaltres
volem ser un pont perquè nens amb discapacitat es motivin a fer esport. Si el Barça no
fes aquests programes molts d’aquests nens
no acabarien gaudint de l’activitat física,
perquè no trobarien una oferta adequada
a les seves necessitats.
I des de llavors, com ha anat evolucionant
personalment dins de la Fundació?
Vaig començar adaptant la metodologia
FutbolNet Diversitat durant els meus dos
primers anys, creant un nou manual, i a
terreny, primer com a educador i després
de coordinador metodològic. D’allà vaig fer
el salt a coordinador de metodologia FutbolNet a tot Catalunya, fent el seguiment de tots
els centres que tenim arreu del territori. Actualment soc l’encarregat de fer les formacions de metodologia FutbolNet en l’àmbit
català i en l’internacional.
Com definiria la tasca que fa la Fundació a
Catalunya?
L’arrel del que fem és donar oportunitats diferents en una etapa de la vida complicada
com és l’adolescència, sobretot en entorns
vulnerables. Som també una alternativa a les
dinàmiques habituals de clubs esportius, ja
que la metodologia FutbolNet permet fer activitat física i relacionar-se, crear vincles, etc.,
però col·laborant més que competint.

“L’ARREL DEL QUE
FEM ÉS DONAR
OPORTUNITATS
DIFERENTS A NENS
I JOVES D’ENTORNS
VULNERABLES”
Recorda el seu primer dia com a educador
a la Fundació Barça?
I tant. Va ser una sessió a l’Institut Barri
Besòs, el 14 d’abril del 2015, amb els meus
companys Carme, Jordi i Amaia. Va ser la
primera sessió del programa Diversitat
amb metodologia FutbolNet. A dia d’avui
ja està en marxa la cinquena temporada.
Quin és l’objectiu del programa ‘Diversitat’?
L’objectiu era que els nens i nenes i joves

Quins elements considera clau per ser un
bon educador en metodologia ‘FutbolNet’?
En el perfil dels nostres educadors sempre
busquem que tinguin una sensibilitat
social important, ja que en molts casos
treballem amb nanos en entorns vulnerables. La metodologia té en compte moltes
situacions, però saber adaptar-te a cada
moment i circumstància és també un
element imprescindible.
Per què creu que és important la tasca que
la Fundació està fent a Catalunya?
A casa nostra tenim molta feina per fer,
i t’adones que tenim molta responsabilitat per tornar a la societat part del que
ens dona. La mateixa Fundació és capaç
d’obrir moltes portes i atreure molta gent
que necessita ajuda. Per mi l’element diferencial és que anem molt més enllà de fer
aportacions econòmiques o donacions de
material, que també ho fem, però aportem
un equip d’educadors especialitzats motivats i preparats per afrontar les necessitats
de nens i joves en entorns vulnerables. n

Els educadors ‘FutbolNet’ just
abans d’iniciar la primera sessió
‘FutbolNet Diversitat’.

Compromesos
amb la
diversitat
A Catalunya hi ha més de
500.000 persones amb
alguna discapacitat física o
psíquica. El compromís de la
Fundació Barça amb aquestes
persones es materialitza un
14 d’abril del 2015, a l’institut
Barri Besòs de Barcelona, on
en Bernat, la Carme, en Jordi i
l’Amaia van decidir immortalitzar el moment just abans de
la primera sessió de FutbolNet
Diversitat. Aquest va ser el
punt de partida de l’adaptació de la metodologia a les
necessitats de nens i nenes
amb capacitats diferents. El
programa ofereix opcions
esportives adaptades i ajuda
temporada a temporada a la
inclusió de més de 100 nens i
nenes amb diversitat funcional arreu de Catalunya, amb
una valoració molt positiva
per part d’infants i famílies. La
implicació de la Fundació amb
la situació de les persones
amb discapacitat arreu del
món es fa palpable tant en els
seus programes propis com
en la seva tasca en aliança
amb organitzacions referència en activitats esportives
adaptades i en la inclusió de
persones amb discapacitat,
com Special Olympics, el Comitè Paralímpic Internacional
i la Fundació Agitos.
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UNA CELEBRACIÓ MOLT EMOTIVA

Leo Messi ‘apadrina’
la primera pedra del SJD
Pediatric Cancer Center
Leo Messi va donar suport al projecte
des dels inicis, i la seva fundació i la
de Stavros Niarchos aportaran els 2,6
milions d’euros que faltaven

del SJD Pediatric Cancer Center Barcelona. L’anunci es va fer conjuntament amb el
director adjunt de Programes i Estratègia
de la Fundació Stavros Niarchos, Panos
Papoulias, i el capità del Barça, Leo Messi.

XAVIER VILÀ
FOTOS: © FC BARCELONA / MIGUEL RUIZ

Total implicació de la Fundació Barça

J

ordi Cardoner, vicepresident primer del FC Barcelona i de la Fundació Barça,
i Leo Messi van participar
en l’acte institucional de
col·locació de la primera
pedra del SJD Pediatric
Cancer Center Barcelona. A
la celebració hi van assistir donants particulars, empreses i diverses entitats que al
llarg del matí van construir amb 100.000
peces de Lego una escultura amb la frase
Para los valientes, que presidirà el vestíbul
del nou centre quan estigui acabat. Messi, que ha donat suport a la iniciativa des
dels seus inicis, no va poder evitar emocionar-se durant l’acte, celebrat a l’Edifici
Docent de l’hospital Sant Joan de Déu.
La sorpresa de l’acte es va produir quan
el vicepresident primer Jordi Cardoner va
anunciar que la Fundació Messi i la Fundació Stavros Niarchos (SNF) aportaven els
2,7 milions d’euros que encara faltaven per
arribar als 30 que costarà la construcció
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Des de l’inici del projecte la Fundació Barça
va participar en la campanya per construir
el SJD Pediatric, tant en la realització i la
difusió de la campanya com en la captació
de donatius, i també amb la celebració
de partits de Legends entre el Barça i el
Manchester United, que van dedicar la
recaptació dels dos enfrontaments al
projecte.
La Stavros Niarchos Foundation col·labora amb la Fundació del Barça des de fa
més d’un any en el programa de Refugiats.
A partir d’aquesta col·laboració va conèixer la iniciativa #Paralosvalientes, i es va
mostrar molt interessada en el projecte, al
qual va fer un primer donatiu de 5 milions
d’euros. Ara s’hi ha d’afegir el donatiu extra
que farà amb la Fundació Messi per complementar els 30 milions necessaris.
El nou centre serà una realitat gràcies
als milers de donacions rebudes per part
de la societat civil. L’inici de les obres no
hauria estat possible sense l’aportació
feta pels deu donants fundadors del
projecte, que, a més d’haver-hi donat un

EL NOU CENTRE
SERÀ UNA REALITAT
GRÀCIES ALS
DEU DONANTS
FUNDADORS
DEL PROJECTE I
ALS MILERS DE
DONACIONS REBUDES
DE LA SOCIETAT CIVIL

YIORGIS YEROLYMBOS

CARTA OBERTA

“Col·laborem per oferir a
tots un demà millor”

important suport econòmic, integren
una comissió assessora que vetllarà pel
desenvolupament del nou centre durant la
seva execució. Aquests donants fundadors
són la Fundació Barça, Fundació Leo Messi,
Mª Ángeles Recolons, Stavros Niarchos
Foundation, Fundació Bancària “la Caixa”,
Andbank, Esteve, Fundació Nou Mil·lenni,
Grup Simm Imatge Mèdica i una desena
entitat que prefereix mantenir l’anonimat.

El nou hospital
El nou SJD Pediatric Cancer Center Barcelona tindrà capacitat per atendre 400
pacients a 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. Les
obres tindran una durada de dos anys, i es
preveu que el nou centre obri les portes al
segon semestre del 2020.
L’Hospital Sant Joan de Déu és un centre
dedicat exclusivament a l’atenció maternoinfantil, centre de referència a Espanya per
a l’atenció del càncer infantil i de referència
internacional per al tractament de determinats tipus de tumors. És l’hospital que
més casos de càncer infantil atén a Espanya (i un dels primers a Europa): 215 casos
nous cada any i 70 més per recaigudes o
segona opinió. ■

A la Fundació Stavros Niarchos ens
sentim molt agraïts per poder compartir algunes idees sobre la col·laboració que portem a terme entre
les nostres organitzacions en l’àrea
de filantropia, on intentem amb tot
el nostre esforç millorar la societat.
Vivim en temps de grans reptes, en
què els que tenim més oportunitats i
possibilitats econòmiques ens trobem
davant la gran responsabilitat de treballar per la consecució del bé comú.
Ens omple de satisfacció haver
establert aquesta cooperació amb
la Fundació Barça i, alhora, aconseguir un escenari destinat a assolir
un món més compromès amb les
causes socials.
Voldria agrair personalment a
Ignacio Mestre, Jordi Cardoner,
Mària Vallès i a tota la família del
Barça el que ha significat aquesta
eficaç i prometedora associació.
La Fundació Stavros Niarchos és
una fundació filantròpica internacional que ha estat activa durant més
de 20 anys, i que està present en més
de 120 països arreu del món, on hem
invertit més de 2,5 bilions de dòlars.
Sempre intentem treballar en estreta col·laboració amb aquells que
comparteixen la nostra visió i missió.
Considerem que mai hauríem pogut
trobar un soci millor que la Fundació
Barça.
Ens sentim orgullosos d’haver donat suport a la implementació del
programa FutbolNet per a refugiats i
nens i nenes del Líban, Grècia i Itàlia

durant l’últim any i mig. S’ha aconseguit, a través de la metodologia
FutbolNet, un gran impacte sobre les
seves vides. És per això que els nostres membres del Consell acaben
d’aprovar la renovació de la col·laboració amb la Fundació Barca per als
propers tres anys, en què el nostre
compromís arriba a la xifra de gairebé 6 milions d’euros.
El nou programa s’estendrà més
enllà de Grècia, Itàlia i el Líban i complementarà el magnífic i impactant
treball que la Fundació Barca està
fent amb els nens i nenes a Catalunya. Alhora, hem conegut, mitjançant la Fundació Barca, el valuós treball que es porta a terme en el SJD
Pediatric Cancer Center Barcelona.
Hem ampliat la nostra col·laboració
contribuint amb 5 milions d’euros
per a la creació del centre pediàtric.
Esperem que altres organitzacions i
entitats s’animin i s’uneixin als nostres esforços per recaptar fons per a
aquest projecte tan important que
proporciona als nens desafavorits
de tot el món un millor accés a l’assistència mèdica.
Tots gaudim de la bellesa i del poder del joc del futbol del Barça. Però,
sens dubte, valorem i tenim molt en
compte la responsabilitat que ha
assumit la Fundació Barca d’usar
aquest poder i bellesa per fer del
món un lloc millor. n
Andreas Dracopoulos, copresident de
Stavros Niarchos Foundation
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PRESENTACIÓ PROJECTES

Jordi Cardoner, acompanyat per part del Patronat i membres de la Fundació.
BALANÇ DE L’EXERCICI 2017/18

El Patronat valora el creixement
dels beneficiaris de la Fundació
Els projectes ja arriben a 1,5 milions
de persones en 59 països i a
460.000 beneficiaris a Catalunya
en 46 localitats
El Patronat de la Fundació Barça va fer un balanç positiu de l’exercici i afronta els reptes
de la propera temporada amb un important
increment de programes propis i del nombre
de beneficiaris. A la reunió es van aprovar els
comptes de la temporada 2017/18, així com
un nou pla d’acció per al curs 2018/19.
Els projectes de la Fundació Barça arriben

a un total d’1.539.691 persones, segons
va informar el vicepresident primer del
FC Barcelona i la Fundació Barça, Jordi
Cardoner, als patrons de la Fundació en
la reunió que es va celebrar a la Llotja
President Suñol. Així mateix, en l’àmbit
internacional s’està treballant en 59 països.
A Catalunya aquest any els programes s’han
desenvolupat en 46 localitats, on s’ha arribat
a més de 460.000 beneficiaris. Cardoner
va informar que la institució s’ha marcat
com a objectiu arribar als dos milions de
beneficiaris durant l’exercici 2020/21.

La Fundació, amb les
àrees esportives del Club
El vicepresident primer del FC Barcelona
i de la Fundació Barça, Jordi Cardoner,
va explicar la tasca actual de la Fundació
als responsables de les àrees esportives
del Club, Masia360, BarçaEscola i
Formadors, en un acte que es va celebrar
a l’Avantllotja del Camp Nou. Des de
l’any 2016 la Fundació ha posat en
marxa un nou pla estratègic que es
basa en tres línies d’actuació: prevenció
de la violència, inclusió social i accés a
l’educació. Aquest nou plantejament ha
estat explicat amb l’objectiu de conèixer
a fons la tasca social que realitza la
Fundació a través dels programes i les
aliances.

ACCIÓ SOLIDÀRIA

COMPROMÍS SOCIAL

Els esports amateurs llueixen el nom
de la Fundació Barça a la samarreta

Els esports amateurs del Club lluiran el
nom Fundació Barça a la samarreta per
destacar el compromís social del club
blaugrana. Aquesta és una de les grans
novetats d’aquesta temporada, com es
va poder veure en la presentació dels
esports amateurs, celebrada al Palau
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Blaugrana. Una col·laboració que porta
per primera vegada a lluir una marca
de manera conjunta en tots els esports
amateurs (atletisme, rugby, hockey, bàsquet femení, voleibol femení, voleibol
masculí, hockey gel i bàsquet en cadira
de rodes) amb l’excepció del patinatge,
que no compta amb samarreta de joc.
L’acte va estar presidit pel vicepresident primer del Club i de la Fundació
Barça, Jordi Cardoner, el directiu responsable dels esports amateurs, Oriol Tomàs, i el membre de la Comissió
Social i coordinador dels esports amateurs, Jaume Carreter, que van rebre els
esportistes dels diferents equips.

Suport a l’UNICEF pel
tsunami d’Indonèsia
La Fundació Barça va respondre a la crida de l’UNICEF per atendre els infants
afectats pel terratrèmol i el tsunami que
van devastar l’illa de Cèlebes, a Indonèsia, al mes de setembre. La Fundació
Barça i l’UNICEF van destinar 200.000
euros amb caràcter immediat per atendre aquesta emergència. L’UNICEF va
treballar des del primer minut per assistir els nens i les nenes afectats que
necessitaven ajuda urgent.

ESPORT INCLUSIU

RECONEIXEMENT

Ronaldihno apadrina un nou
Cruyff Court a les Roquetes

La Fundació Barça
rep el premi
‘Universitat-Societat’
La Fundació Barça ha estat reconeguda per la seva tasca en el suport a l’accés a l’educació d’infants de tot el món
amb el Premi Universitat-Societat del
Consell Social de la UAB. Aquest premi
reconeix els projectes de l’entitat per fer
un món més humà a través de l’educació. Tot i que aquests guardons tenen
un llarg recorregut, aquesta edició és
la primera en què aquest estament
organitza un esdeveniment especial
per atorgar aquests premis. Les altres
persones i entitats premiades han estat
el Banco Santander, la cineasta Carla
Simón i l’investigador Miguel Chillón.

La Fundació Barça, la Fundació
Johan Cruyff i la Fundació Bancària
“la Caixa” impulsen aquesta nova
pista esportiva
A les Roquetes (Sant Pere de Ribes) es va
inaugurar un nou Cruyff Court. Aquesta
nova pista esportiva és el resultat de la
col·laboració entre la Fundació Barça, la
Fundació Cruyff i la Fundació Bancària “la
Caixa” i té com a objectiu promoure l’esport com a via d’inclusió i cohesió social.
El Cruyff Court Les Roquetes és el sisè dels
quinze que s’inauguraran a Catalunya arran d’aquesta col·laboració.
El brasiler Ronaldinho va ser el padrí de
la iniciativa que es va realitzar en aquesta
localitat del Garraf, i es va sumar així a altres jugadors i exjugadors blaugrana com
Hristo Stóitxkov, Sergio Busquets, Carles
Puyol i Gerard Piqué, que s’han implicat
en diferents Cruyff Courts en altres poblacions a Catalunya amb què tenen alguna
vinculació.

Els Cruyff Courts són petits camps de
futbol d’ús lliure que fomenten la pràctica de l’esport entre nens i joves en situació de vulnerabilitat i que pretenen
transmetre valors com la responsabilitat, el respecte, la inclusió, el joc en
equip i l’educació en hàbits saludables.

SOCIS SOLIDARIS

DONACIONS PER
CELEBRAR LES
NOCES D’OR

© FC BARCELONA / DANI AZNAR

El 16 de setembre es va realitzar un dinar
privat a la Llotja Presidencial per celebrar
les noces d’or de Jose Parera Pi i de
Montserrat Gaitx Pons, socis del Club des
de fa 52 anys. El matrimoni va demanar als
seus familiars i amics que en lloc de regals
fessin aportacions per a la Fundació Barça,
destinades al projecte del SJD Pediatric
Cancer Center Barcelona. Els socis van
rebre unes samarretes personalitzades
amb el seu nom en reconeixement al
seu gest, i es va emetre un vídeo amb un
missatge d’agraïment personalitzat per part
del vicepresident primer Jordi Cardoner.
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VOLUNTARIAT

ICONA DELS DRETS DE LES DONES

Reconeixement de la Fundació
a la tasca dels socis voluntaris
Jordi Cardoner presideix l’acte
d’agraïment als socis que han
col·laborat en els programes de
‘FutbolNet’ i ‘Robot Pol’
La Llotja President Suñol del Camp Nou va
acollir l’acte de reconeixement que la Fundació Barça va fer als socis que la temporada
passada van participar com a voluntaris en
els programes de la Fundació Barça que han
comptat amb la col·laboració de l’Àrea Social
del Club.

L’acte va estar presidit pel vicepresident
primer del FC Barcelona i de la Fundació
Barça, Jordi Cardoner, i hi van ser presents
25 socis voluntaris dels 34 que van col·laborar aquest curs en els programes FutbolNet
i Robot Pol de la Fundació.
A l’acte també hi van assistir Pere Jansà,
director de l’Àrea Social del Club; Mària
Vallès, directora de la Fundació Barça;
Francesc Garcia, responsable dels voluntaris
de la Fundació; Javier Pérez Farguell,
membre del patronat de la Fundació, i Jordi
Penas, director del Museu del Barça.

‘FUTBOLNET’

Edmílson, al
festival de Lima
Durant els dies 25 i 26 d’agost i els dies 1 i 2
de setembre més de 1.200 nens i nenes de
la municipalitat de Lima van participar en
el Festival FutbolNet, que va comptar amb
la presència de l’exjugador del FC Barcelona José Edmílson. Aquesta trobada va
ser organitzada per la Fundació Barça i
Scotiabank. L’objectiu d’aquest festival
era oferir un programa d’inclusió social a
través de la metodologia FutbolNet, basada en el futbol i l’activitat física en general
com a eines de reflexió i agents de canvi
per millorar la vida dels nens i joves que
es troben en contextos vulnerables.
Com és habitual en aquests esdeveniments, l’activitat central va consistir en
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Nadia Murad, Premi
Nobel de la Pau 2018
L’acadèmia noruega que concedeix
els premis Nobel ha reconegut l’esforç
de l’activista Nadia Murad per “acabar
amb la violència sexual com a arma de
guerra”. La guardonada, de nacionalitat iraquiana, és una figura reconeguda internacionalment en la lluita pels
drets de les dones. Murad va visitar el
Barça durant el gener del 2017 i va ser
rebuda pel president Josep Maria Bartomeu i el vicepresident primer Jordi
Cardoner com a símbol del compromís
de l’Entitat amb els drets de la dona.
Ambdós directius li van transmetre la
importància que adquireixen en el pla
estratègic de la Fundació Barça els projectes de gènere, unes iniciatives que
mostren el compromís de l’organització en aquest àmbit i que han de servir
per ajudar a construir una societat més
justa i igualitària.

FUTBOLNET

Festival a la Vila
Olímpica Tide, a Maré

diferents partits de futbol implementant
la metodologia FutbolNet entre diferents
equips de nens i nenes. D’altra banda, es
van dur a terme activitats esportives per
posar en pràctica de manera intensiva els
valors del projecte i del FC Barcelona: humilitat, esforç, ambició, respecte i treball
en equip. Els infants peruans van poder
gaudir de la presència d’Edmílson, col·laborador de la Fundació Barça.

Al setembre es va celebrar el Festival
FutbolNet a la Vila Olímpica Tide del
Complexo da Maré de Rio de Janeiro.
Centenars d’infants, adolescents i
famílies van participar en una sèrie
d’activitats socials i esportives. L’esdeveniment va ser dut a terme per la
Fundació Barça amb el suport de la
Fundació MAPFRE. FutbolNet al Brasil
ofereix activitats socials i esportives en
comunitats amb altes taxes de vulnerabilitat i violència urbana.

UNIVERS DIGITAL

L’entorn social es mou ‘online’! Hi ha accions constantment per
construir un món millor, i les pots trobar totes a Instagram!

@proactivaopenarms

@unicef

@fcbfemeni

Proactiva Open Arms a la portada de la
prestigiosa revista Time pel reconeixement a tota la seva tasca salvant vides
al mar.

Gran resposta humanitària de l’UNICEF
davant la catàstrofe provocada pel
terratrèmol i el tsunami a Indonèsia.

L’equip femení del Barça es va sumar
al Dia Mundial contra el Càncer de
mama posant el llaç rosa a una grada
de l’Estadi.

@vilaolimpicadamare

@fundaçaoedmilson

@scholasoccurrentes

A la Favela da Maré hi ha un petit oasi
lliure de violència, la Villa Olímpica.
Un espai on els meninos practiquen
FutbolNet!

Cada any la Fundació Edmílson organitza una bicicletada popular per promoure l’esport entre joves sense recursos a
la seva ciutat natal, Taquaritinga.

La superestrella de rock Bono,
cantant del grup U2, dona suport
a la missió educativa que fa
Scholas arreu del món.

@Scotiabankpe

@paralympics

@nbacares

La Fundació Barça i Scotiabank van
celebrar un festival amb metodologia
FutbolNet a Lima per a més de 1.000 nens
i nenes. Un gran èxit de participació.

La felicitat de les atletes indonèsies en
una imatge. A l’octubre s’han celebrat els
Asian Para Games, uns jocs paralímpics
que agrupen tots els països asiàtics.

James Harden, l’últim MVP de l’NBA
va fer una visita sorpresa als infants
ingressats a la planta d’oncologia de
l’hospital St. Jude de Memphis.

REVISTA FUNDACIÓ _ 49

REFLEXIONS

EL BÉ COMÚ: LA BASE
DE L’EXISTÈNCIA

H

JOSEP GIRALT
em d’aturar-nos per pensar
quin model de món volem, quina classe de vida necessitem. Es
tracta de crear una nova realitat amb materials alliberats de
doctrines que subordinen els valors. Ja no es
tracta simplement d’una qüestió d’ideologies
i de credos, sinó de repensar-nos a nosaltres
mateixos, per tal d’identificar quin tipus d’humanitat volem.
Per què tenim la impressió de viure en
societats en què cadascú es veu obligat a

L A V I N Y E TA F E R R E R E S
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pensar únicament en si mateix, en la seva
pròpia supervivència? No podem justificar
la nostra apatia escudant-nos en el fet que
també som víctimes del sistema. És cert, amb
més o menys intensitat tots ho som, però no
hem d’oblidar que hi ha milions de vides que
no han conegut una altra cosa que la pobresa
i el rebuig. La idea que no podem fer res és
l’excusa perfecta per no fer-ho.
La societat mundial actual està en vies de
ser unificada principalment per la mundialització dels mercats financers, les comunicacions, les empreses i el consum. En el marc
del mercat mundial integrat res està garantit,

assegurat. L’interès dels guanyadors s’ha convertit en l’interès comú. És com si tots haguéssim interioritzat el discurs del poder, intentant salvaguardar principalment els nostres
propis interessos.
El bé comú és la base de l’existència i el
desenvolupament d’una societat. L’existència de l’altre com a principal expressió del bé
en lloc de l’apartheid social mundial. Sense
un interès real sobre la situació de l’altre no
aconseguirem posar en marxa el motor que
construirà el futur i ens farà créixer com a societat. La pobresa i, per tant, l’exclusió social
són el veritable enemic de la ciutadania.
Com més forta és la cohesió més actua la
solidaritat com a generadora d’una pràctica
i una consciència d’interès general. La societat es converteix així en una bona societat en
l’imaginari col·lectiu i en la vivència quotidiana. No ens hauria de quedar una altra alternativa. Tal com deia Hölderlin: “El bell consol
de trobar el món en una ànima, d’abraçar la
meva espècie en una criatura amiga”. n
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