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EDITORIAL

EDUCAR I
DIFONDRE LA PAU

L

’evolució humana està lligada al continu increment de
la intel·ligència emocional, i,
per tant, de la solidaritat. Si
perdem aquesta premissa
de vista, i si no ens mantenim alerta, la societat del
demà correrà el greu risc
d’interioritzar i normalitzar l’individualisme i la indolència. Des de la Fundació Barça
apostem per la capacitat transformadora de
l’esport, perquè creiem que és una gran eina
per al desenvolupament, per a la prevenció
de la violència, el sentit de pertinença a una
comunitat i el foment de la pau.
L’única cosa que podria paralitzar l’esperança que ens queda com a societat és que
finalment no siguem capaços d’identificar
les eines necessàries per assolir aquests
canvis. L’activitat esportiva millora les
expectatives dels infants i joves perquè
exploren les seves habilitats de lideratge i
autoestima. Tots aquests aprenentatges els
reverteixen en la seva comunitat. Aquests
objectius coincideixen amb la missió de la
Fundació Barça.
Amb aquest nou número de la Revista
Fundació volem mostrar-vos la feina que
portem a terme per assolir una societat
més justa per a tots aquells nens i nenes
en situació de vulnerabilitat. La Fundació
Barça compleix vint-i-cinc anys d’història.
En tots aquests anys mai ha deixat de preocupar-se per la realitat social dels infants
i joves de Catalunya i d’arreu del món. En
les línies estratègiques del Pla Estratègic
2015-2021 la Fundació del Futbol Club
Barcelona ha renovat el seu paper i ha adquirit una rellevància més gran amb l’objectiu de posicionar el Club com un actor
social rellevant al servei del seu lema Més
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que un club. Els nous objectius estratègics
establerts en el present pla també van en
sintonia amb la nova agenda de desenvolupament internacional definida al setembre del 2015.
Els nostres programes de suport a infants i joves s’han reorganitzat sota tres
línies fonamentals: prevenció de la violència, inclusió social i educació. Per tant,
des de la Fundació Barça entenem que
hem de mantenir-nos units, encarant la
gran responsabilitat de millorar el nostre
món amb justícia, solidaritat i humanitat.
L’única manera de progressar és comprometent-se col·lectivament.
El reportatge principal de la revista el dediquem al Programa de Benestar Pediàtric.
Aquest programa pretén fomentar les emocions positives en infants malalts. En aquest
article hem buscat les veus de professionals
rellevants que han dedicat el seu temps i la
seva vocació al benestar de la infància. Per
aquestes dates, per les festes de Nadal, cal
recordar que els jugadors i jugadores del
primer equip –al costat de la Junta Directiva i els patrons de la Fundació– visiten els
nens i nenes malalts en diversos hospitals
de Catalunya. Aquestes accions signifiquen
un impacte emocional molt important per a
la vida d’aquests infants.
Des de la Fundació Barça entenem que
les festes nadalenques són especialment
emotives. Però és tot l’any, i sobretot en
aquestes dates que no podem oblidar-nos
que la solidaritat no és un acte de caritat,
sinó un suport mutu entre forces que lluiten pel mateix objectiu. Mitjançant l’esport
volem impactar en tots els aspectes de la
vida, de manera col·lectiva. L’esport no és
un fi en si mateix, sinó un instrument per
educar i difondre la pau. n
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MIRADES

COMPROMÍS AMB UN
MÓN MÉS SOLIDARI

P

er determinar el que
som i el que volem
aconseguir és essencial valorar i agrair a
totes les entitats, col·laboradors i persones la
confiança posada en
nosaltres. Si som Més
que un club, ho som també gràcies al vostre compromís en la recerca d’un món més
solidari. El valor de les coses està en la intensitat amb què es produeixen. Per això
existeixen moments inoblidables, coses
inexplicables i persones incomparables.
No és possible millorar la societat en solitud. Tots i totes necessitem els altres. No
existeix l’èxit per a aquells que només viuen
pendents d’ells mateixos.
Més enllà dels nostres èxits esportius,
sabem cap a on volem anar, i quins són
els nostres reptes. La història del Barça
és sobretot una història de persistència i
de voluntat integradora i solidària. Som el
que som, i el que junts vulguem ser.
Una part cabdal de la feina que portem
a terme és el programa de Benestar Emocional Pediàtric. Aquest programa pretén
fomentar les emocions positives dels infants malalts. Dins d’aquest projecte es
duen a terme diferents activitats com ara

la donació de materials i/o entrades, experiències il·lusionants i múltiples accions als hospitals. Al llarg de la temporada
2017/18, i gràcies al lliurament de materials i/o entrades s’han beneficiat 149.576
infants que pateixen alguna malaltia o es
troben en situació de vulnerabilitat social.
Amb relació al projecte Il·lusions la
Fundació Barça ha contribuït al benestar
emocional de 560 infants amb malalties
greus, de tot el món, a partir d’experiències positives i emocionants com ara trobar-se amb els jugadors del primer equip,
assistir a un a partit o rebre material signat pels jugadors. Gran part d’aquestes
experiències s’han realitzat en col·laboració amb la Fundació Make-A-Wish i la
Fundación Pequeño Deseo. D’altra banda, el projecte d’Espais Hospitalaris busca millorar la seva estada en el període
d’hospitalització. Durant el darrer Nadal,
jugadors del primer equip –al costat de la
Junta Directiva i els patrons de la Fundació– van dur a terme visites i van repartir
regals a 1.000 infants de l’Hospital Sant
Joan de Déu, l’Hospital Vall d’Hebron,
l’Hospital de Sant Pau, l’Hospital Germans
Trias i Pujol, l’Hospital de Nens de Barcelona, l’Hospital de Barcelona, l’Hospital
Parc Taulí de Sabadell, el Cottolengo del

JORDI CARDONER
VICEPRESIDENT PRIMER
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Pare Alegre i la Casa Ronald McDonald.
Finalment, el projecte Robot Pol permet, amb el suport de 25 socis, voluntaris
i personal del Museu, que els nens visquin
una experiència a través d’un androide
teledirigit que els fa de guia virtual fins al
terreny de joc.
Un altre punt destacat és la conferència
de l’European Football for Development
Network (EFDN) que hem acollit a les instal·lacions del FC Barcelona el 19 i el 20 de
novembre del 2019, en el marc de les activitats de celebració del 25è aniversari de
la Fundació Barça, i que coincidia amb els
5 anys d’existència de l’EFDN.
En aquest congrés van participar
més de 200 representants de clubs de
futbol europeus i mundials, Lligues, associacions nacionals de futbol, òrgans
de govern, entre d’altres. Els principals
professionals de tot Europa s’han reunit
per debatre i aprendre sobre noves tendències i reptes, compartir experiències
i bones pràctiques. Treballar en equip,
amb xarxa i amb altres professionals és
part de la nostra idiosincràsia. Perquè
entenem que, tal com deia l’antropòloga
Margaret Mead, “mai dubtis que un petit
grup de ciutadans pensants i compromesos poden arribar a canviar el món”. n

©FC BARCELONA / MANEL GIMENO

BENESTAR PEDIÀTRIC

En aquest reportatge hem buscat les veus de professionals
rellevants que han dedicat el seu temps i la seva vocació al
benestar de la infància. Casos d’incommensurable tristesa,
d’èxit, i també d’esforç i esperança

L’ÀGORA DE LA
GENEROSITAT
JOSEP GIRALT
FOTO: © XÈNIA CID
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V

aig sortir d’aquella casa
amb el convenciment
d’haver conegut una
persona molt especial. Malgrat el punxant
dolor que la mare de
l’Arnau em va transmetre durant la nostra
conversa, el que més
em va commoure de la
Xènia va ser la relació
amb la seva filla Júlia,
la fortalesa que transmet, fruit del seu patiment, l’amor
incondicional i l’enorme agraïment que guardava a
tots i totes els que havien aconseguit que el seu fill
s’acomiadés d’aquest món envoltat d’afecte.
Als 10 minuts d’haver iniciat l’entrevista, em va fer
l’efecte que ens coneixíem de feia més temps. Ningú
pot donar lliçons als altres sobre com s’ha de viure el dolor. Però ella, inconscientment, també es va
convertir en protagonista d’aquesta història. És molt
l’amor que ha d’haver rebut en la seva vida per tenir
tota aquesta tendresa que projecta. L’Arnau comptava
amb una ànima bondadosa com a principal arma per
enfrontar-se a la foscor, i es rebel·lava contra la malaltia amb una actitud valenta, positiva i exemplar. Amb
la seva manera de ser va demostrar que la veritable
generositat amb l’avenir consisteix a donar-ho tot en
el present. La Xènia ha agafat el testimoni del seu fill,
i, sense saber-ho, el porta com un estendard.
Els pares de l’Arnau es van posar en contacte amb
la Fundació Make-A-Wish. El seu propòsit era que el
nen fes realitat una de les seves il·lusions més grans,
conèixer la plantilla del Barça i en especial Leo Messi.
Per a l’Arnau conèixer tot l’equip i en especial Messi va
significar una injecció d’optimisme que el va acompanyar durant tota la malaltia. El retrat on surt acompanyat de Messi és la imatge de la qual presumia més
l’Arnau i que preferia ensenyar a tots els seus amics,
personal mèdic i familiars. Aquella fotografia era la
mostra que s’havia materialitzat un dels seus grans
somnis. Amb la samarreta oficial, unes botes del Barça -que li va regalar el seu padrí-, i una pilota de paper
que es va fer ell mateix, l’Arnau va aconseguir construir un món invers al dels metges i hospitals.
L’Arnau Aixelà Cid va morir a Barcelona el 6 d’agost
del 2015, a conseqüència de l’anèmia de Fanconi que
li havien diagnosticat. Tenia 9 anys i en feia quatre
que lluitava per viure. Podria tractar-se d’una situació
tràgica més, però la seva història és també una lliçó
d’incommensurable humanitat.
Però, tal com deia Virginia Woolf, no es pot trobar la
pau evitant la vida. La família de l’Arnau ha crescut, i fa
dos anys va arribar la Valentina. Quan un s’endinsa en
una història d’aquestes característiques, i veu com el
dolor i la tragèdia no han aconseguit derrotar-los, de
sobte recorda que la realitat no és el que ens succeeix,
sinó el que fem amb el que ens passa. Ningú que hagi
conegut i estimat l’Arnau podrà oblidar-lo, perquè és
precisament ell el que ens ha ajudat a estimar la vida. n
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DR. VALENTÍ PINEDA

President de la Societat
Catalana de Pediatria

“LA PROFESSIÓ
CIENTÍFICA
MÉS HUMANA
ÉS LA
MEDICINA”

E

l doctor Valentí Pineda sempre va
voler ser metge. Tots aquests anys
d’exercici no han fet més que augmentar l’estima per la seva professió.
Per a ell millorar la salut de la infància és un privilegi, ja que entén que
estimar l’art de la medicina és també
estimar la humanitat.

Ens pot donar algunes dades sobre el nombre d’in·
fants malalts a Catalunya i les tipologies de malaltia?
No hi ha dades sobre el nombre de nens malalts
de forma global encara que és coneguda l’extraordinària demanda de les consultes pediàtriques
a l’atenció primària, sobretot durant les estacions
de la tardor i l’hivern, i no tant l’hospitalització pediàtrica.
Les malalties més freqüents que tenen els nens
són les infeccions: infeccions respiratòries banals
que solen ser causades per virus, infeccions gastrointestinals i infeccions urinàries. Després de les
infeccions són importants els accidents i els traumatismes. I no hem d’oblidar la patologia quirúrgica que abasta des de situacions més banals fins
a casos més aguts i greus com l’apendicitis aguda.
Un altre aspecte de les malalties infantils són les
malalties cròniques i complexes, que encara que
són poc nombroses es calcula que a Catalunya hi
pot haver uns 2.000 nens amb malalties cròniques complexes, que són les que provoquen més
demanda i ingressos als hospitals.
La mortalitat infantil ha disminuït molt en tots els
països industrialitzats. A Catalunya, amb una població de 0 a 19 anys d’aproximadament 1.300.0001.500.000, es moren 400 – 500 nens per any. Però
mentre que la mortalitat ha disminuït moltíssim,
ha augmentat el percentatge de nens discapacitats,
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“CONTRA ELS SENTIMENTS
NO HI HA BLINDATGE,
HI HA ELS ANYS
D’EXPERIÈNCIA EN QUÈ
APRENS A SER POSITIU,
A ENTENDRE ELS ALTRES I
AJUDAR EMOCIONALMENT
SEMPRE QUE SIGUI
POSSIBLE”

perquè cada vegada més sobreviuen a malalties
molt greus que donen lloc a una situació de fragilitat i vulnerabilitat durant molts anys.
Hi ha diferències socials que marquen les malalties?
No en el tractament i seguiment de les malalties ni
en els ingressos hospitalaris, però sí en les condicions de vida que poden influir a patir més trastorns
tan conductuals com orgànics.
Hi ha una frase famosa que diu que “es més important el codi postal que el genètic”. I segons uns estudis realitzats pel Departament de Salut de Catalunya
(Pla Interdepartamental de Salut Pública- PINSAP),
el 80% dels determinants de salut NO depenen del
sistema sanitari, sinó que depenen de l’entorn físic,
dels factors socioeconòmics i de les conductes relacionades amb la salut, “l’estil de vida”.

FOTOS: © FREEPIK

imaginari i de joc dintre de l’hospital que fa que el
nen no visqui una situació d’estrès durant i després
del seu ingrés.

Com es blinda un professional relacionat amb els
nens que pateixen una malaltia terminal?
El professional no es blinda, moltes vegades té els
mateixos sentiments que les famílies del nen malalt i
viu el procés com si li fos propi. Crec que els pediatres
són els metges que més s’impliquen emocionalment
amb els seus pacients. I contra els sentiments no hi ha
blindatge, hi ha els anys d’experiència en què aprens
a ser positiu, a entendre els altres i ajudar en la part
emocional sempre que sigui possible.

Per què va escollir aquesta professió?
Tenia clar que volia ser metge, ja que a les aptituds innates de caràcter científic que tinc se’m barrejava el desig
d’ajudar els altres. I diuen que la professió humanística
més científica és la medicina, o dit d’una altra manera,
la professió científica més humana és la medicina.

Quins recursos emocionals necessiten les famílies
per suportar una experiència tan dura?
Depenent de la gravetat de la malaltia del seu nen
els pares necessitaran suport psicològic, però a
nivell general s’està avançant molt en el concepte
d’“humanitzar l’ingrés hospitalari”, creant un món

Què és, sota el seu punt de vista, el més positiu del
treball dut a terme, i què quedaria, sota el seu criteri,
per millorar?
Millorar la salut dels infants i incidir en un millor estil
de vida per a tot el seu entorn. Poder envoltar-te de
bons professionals, bons amics i millors persones. n

ES CALCULA
QUE HI POT
HAVER A
CATALUNYA
UNS 2.000
INFANTS AMB
MALALTIES
CRÒNIQUES
COMPLEXES
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“EL QUE MÉS
M’AGRADA ÉS
DISSENYAR I
IMPLEMENTAR
PROJECTES”

ANNA VARDERI

Gerent de la Fundació d’Oncologia Infantil Enriqueta Villavecchia

“DARRERE DE LES XIFRES SEMPRE
HI HA HISTÒRIES PERSONALS”

L

’Anna Varderi és llicenciada en Psicologia com a formació de base i, des de
l’any 2000, treballa en l’àmbit del suport
a persones malaltes i del càncer infantil.
Prèviament havia treballat en drogodependència i salut mental. Per a la gerent
de la Fundació Enriqueta Villavecchia
acompanyar les persones amb situació
de vulnerabilitat no és tan sols una qüestió de justícia,
sinó d’immensa i obligada humanitat.

Ens podria explicar en què consisteix la seva feina?
Treballem per atendre les necessitats dels nens i joves malalts de càncer i d’altres malalties que limiten la
vida, i per impulsar avenços i millores assistencials en
l’àmbit de l’oncologia i l’hematologia infantil.
Quines seqüeles els queden als nens i nenes en una
situació d’aïllament de llarga daurada? Com ho viuen?
Com els afecta portar tant de temps tancats a casa?
Els nens i nenes malalts de càncer han de travessar un
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procés dur que es pot allargar molt en el temps. Avui
podem dir que un 80% dels infants afectats per càncer es curen. Sens dubte és una xifra esperançadora,
que encara hem de millorar fins a arribar al 100% de
curació. Però darrere de les xifres, sempre hi ha històries personals, plenes de patiment, de dificultats i
de reptes.
Nosaltres treballem per millorar la seva qualitat de
vida i ajudar les seves famílies, i actualment mirem
d’ajudar especialment el 20% que no supera la malaltia. Cal invertir molt en la investigació per aconseguir
vèncer la malaltia, però creiem que no ens podem
oblidar mai dels qui no la superen i hem optat per
prioritzar l’assistència i l’ajut.
Què representa per a ells/es el vincle amb el Barça?
Barça és il·lusió, és fascinació pels seus mites, és excitació quan se’ns acosta, i diversió quan hi anem. És un
concepte que ens pot ajudar molt en moments de desànim, de dolor, de desesperança. Pot semblar massa
poètic, però nosaltres tenim moltes experiències amb

© TINO SORIANO
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nois i noies als quals un obsequi o activitat relacionada
amb el Barça els ha ajudat molt. Ficar-se al llit amb la
samarreta signada, veure un partit amb altres joves i
voluntaris, rebre una pilota signada en un dia difícil
del tractament, o un missatge, una imatge, portar un
objecte determinat a un ingrés...
Quan cada any, per Reis, els jugadors del primer
equip visiten els nens hospitalitzats, és festa grossa
a totes les àrees de pediatria. S’organitza un gran enrenou, crits i corredisses, i és un dia ple d’emocions,
alegre i divertit. Però també hi ha moments, no tan espectaculars, en què el Barça pot transformar la situació d’un nen greument malalt: quan un professional fa
arribar un obsequi del Barça al domicili, en períodes
de molta solitud o aïllament; quan, després d’una intervenció, o moltes tandes de quimio, apareixen unes
entrades i la possibilitat de veure un partit..., o quan
podem visitar, des del domicili, el Museu del Barça a
través del Robot Pol.
Si veieu el Robot Pol a tota velocitat pel Museu, no
en tingueu cap dubte: hi ha un nen a casa seva o a
l’hospital gaudint del moment.
Sovint no valorem les coses senzilles a les quals tenim
accés quan tot va bé. Per a molts nens i nenes, per a
molts joves, que el Barça s’hi acosti en qualsevol forma
és un tresor i un regal de vida que valoren moltíssim.
Hem d’agrair molt la sensibilitat de la Fundació Barça per escoltar quan vam assenyalar aquesta necessitat i posar mitjans perquè els nens que es troben al
seu domicili en procés de malaltia puguin accedir al
programa del Robot Pol.
Com viuen aquesta situació els pares i els germans?

El càncer infantil impacta de manera determinant en
tota la família. Els germans pateixen molt i han de ser
tinguts en compte en tots els programes d’ajuda. Han
d’afrontar la situació amb molta incertesa i, moltes
vegades, de manera silenciosa. No ens hem d’oblidar
mai d’ells. Respecte als pares, n’hi ha prou a veure com
els brillen els ulls quan veuen la il·lusió del seu fill o
filla. Miren d’adaptar-se de la millor manera possible
a quelcom que es viu com una greu amenaça, amb
tots els seus efectes.
Nosaltres tenim programes d’ajuts socials i econòmics, allotjament per a famílies desplaçades, activitats, acompanyament i respir familiar amb voluntariat,
però si preguntem als pares com els podem ajudar,
quasi sempre la resposta és que l’única cosa que volen
és que ajudem el seu fill o filla.

Sovint no valorem
les coses senzilles.
Per a molts infants
i joves, que el
Barça s’hi acosti
en qualsevol
forma és un tresor
i un regal de vida.

Quins avanços s’han fet durant els darrers anys respecte
a l’assistència domiciliària? Quin camí queda encara?
Actualment als hospitals hi ha molt suport i acompanyament, però hi ha molts infants que passen molt
temps a casa, als quals cal acompanyar i ajudar. Des
de la Fundació insistim que cal fer arribar més ajut al
domicili. Fa ja 12 anys vam crear un programa d’acompanyament domiciliari amb voluntariat per atendre
situacions de greu solitud i aïllament. Acompanyem,
riem i fem costat. Tan senzill, però creiem que del tot
essencial. En els darrers anys, hem impulsat un projecte de cures pal·liatives pediàtriques, anomenat
Compta Amb Mi, que fa arribar atenció integral als
nens afectats per malalties que limiten la seva vida, en
les fases cròniques, avançades i en el final de la vida, i
suport a les seves famílies. n
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Sènior del SJD i responsable de la penya
infantil del Barça de Sant Joan de Déu

“EL VOLUNTARIAT POT
TRANSFORMAR LA TEVA VIDA”

L

a Tina és d’aquelles persones
que fan que un projecte sigui
molt més gran. El seu entusiasme, dedicació i humanitat
han ajudat centenars de nens
i nenes i les seves famílies a fer
la seva estada a Sant Joan de Déu molt més
suportable. Lluny de presumir de tot el que
s’ha aconseguit, continua treballant, amb
la Penya Petits Valents, per fer del món un
lloc més just i humà.

Què ha representat per a vostè el seu pas
per SJD?
Fa 31 anys que vaig començar per primera vegada entrant a formar part de
l’equip de voluntaris, ni per un moment
vaig intuir el que això significaria en la
meva vida. Vaig començar pas a pas,
però finalment la meva implicació va ser
absoluta. Fa poc temps que estic jubilada, però segueixo com a coordinadora de
la Penya Petits Valents.
L’any 2000 em van oferir el lloc de Cap de
Voluntaris i, després de negar-m’hi dues
vegades, a la tercera vaig acceptar. Han
estat dues etapes molt diferents, però puc
dir que han estat vasos comunicants. A la
primera, sent voluntària, vaig descobrir un
nou món que, fins aquell moment, havia
estat molt llunyà, fins i tot aliè per a mi; em
va fer conèixer-me a mi mateixa, replan-
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tejar la meva vida i no deixar-me afectar
per ser capaç de moure’m. Vaig poder anar
descobrint el sentit de les paraules, la generositat, la lluita, l’esperança, la superació,
el patiment, l’alegria..., és a dir: del Sentit
de la Vida.
Què es necessita per ser un bon voluntari?
El voluntariat pot transformar la teva vida.
Et desperta molts interrogants, moltes preguntes. Hi ha moltes maneres de ser voluntari. Però podríem dir que el més important
és no buscar respostes, ni fer-te gaires preguntes. I per aconseguir això s’ha de pensar
que aquella situació que vius, possiblement
no pots canviar-la, però, sens dubte, la pots
millorar. Hi ha una satisfacció més gran?
Què creu que s’ha aconseguit amb la col·
laboració entre el Barça i SJD?
Moltíssim. En l’àmbit ètic, de valors, els jugadors són referents per a milers d’infants.
Des de la Fundació Barça aquesta influència dels colors blaugrana sobre els infants
és enorme. No només es tracta de diners i
copes, sinó que va molt més enllà. Hi ha infants que amb les seves visites poden gaudir d’un hospital que no és només ingrés i
medicines. Hi ha un vincle de confiança i familiaritat. Estic molt orgullosa de l’Hospital i
també d’aquesta col·laboració. Jo no dic que
en tots els casos sigui una festa, però moltes

vegades sí que ho és. Impressiona veure el
vincle de Leo Messi i Jordi Cardoner com a
abanderats de la fundació per tirar endavant el Pediatric Cancer Center. Imagina’t si
és important per a nosaltres, que tenim una
penya solidària, Petits Valents. Ja som 300
socis d’aquesta penya.
Quan vam fer la presentació oficial de la
penya, Jordi Cardoner va venir i ens va dir
una frase que sempre la recordo i que em
sembla que resumeix la nostra feina i el
que hem aconseguit: “L’Hospital SJD és un
club de nens i pares, que, a més, tenen un
hospital a dintre”. Realment és així.
Com s’afronta una malaltia terminal?
Quan un nen malalt o un adult té una malaltia que no es pot curar és terrible, però
d’alguna manera allò s’ha acabat. Però hi
ha situacions que són cures pal·liatives
sense una data de caducitat, que duren
tota la vida. Per exemple, una persona que
té una paràlisi cerebral, depèn de com és
la seva situació necessitarà persones que
l’estiguin cuidant, i que tot el seu entorn i
la seva família facin el dol de la persona
que haguessin pensat que seria si no fos
de la manera que és. I per tant hi ha tot
un sofriment que s’allarga d’una manera
terrible. Hi ha patiments que comporten
la reorganització i repensament de tot el
seu entorn. n
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TINA PARAYRE GARCÍA

“EL QUE
MÉS M’HA
IMPACTAT ÉS
LA CAPACITAT
QUE TENEN ELS
NENS I NENES
D’ENTENDRE
LA MALALTIA”

DRA. ROCÍO CEBRIÁN

Subdirectora assistencial de l’Hospital de la Vall d’Hebron

“EL SOMRIURE DELS
INFANTS DONA SENTIT A
LA NOSTRA PROFESSIÓ”

L

a Dra. Rocío Cebrián Rubio és
pediatra. La seva voluntat de
millora contínua de l’assistència amb un enfocament vers el
pacient, la va portar fins a la
gestió clínica. Actualment desenvolupa la seva activitat com a subdirectora assistencial a l’Hospital de la Vall
d’Hebron.
Quin és el dia a dia d’un infant hospitalitzat amb alguna patologia greu/severa?
A primera hora es fa el passi de visita, on
l’equip mèdic i infermer exploren el pacient, i indiquen al nen/nena i a la seva
família com està evolucionant la malaltia.
S’explica quines proves diagnòstiques
s’han de fer i per què i si hi haurà canvis
en el tractament.
És un moment en què la família i el nen
o nena expliquen com s’han trobat i pregunten dubtes, si en tenen.
Qualsevol empitjorament de l’estat del

pacient és revalorat per l’equip mèdic i s’hi
ajusta el tractament. Si l´ingrés és prolongat, disposem d’una aula hospitalària on
els nens i nenes poden rebre classes pel
professorat d´educació. Si el nen no es pot
desplaçar, el professor li farà classes individualitzades a l’habitació.
Quines són les preocupacions que percebeu o us comuniquen els infants?
Si s’ha de fer alguna prova pregunten si
els farà mal. Una pregunta també freqüent
és si els podran visitar els seus amics.
Com valora la feina que fa la Fundació
Barça amb vosaltres?
La Fundació Barça ens ajuda a millorar el
benestar emocional dels nens i nenes hospitalitzats mitjançant les activitats que fa
de manera coordinada amb l’hospital: la
visita virtual del Museu del Barça amb el
Robot Pol, veure partits de futbol i jugar a
l’entorn Barça, i les visites dels jugadors.

Aquestes activitats són molt ben rebudes
pels nens i nenes.
Quines millores aporta l’enfocament Child
Care en el tractament? Quines iniciatives
heu pogut incorporar amb aquesta mirada? Quina ha estat la resposta per part
dels infants?
L’ enfocament Child Care millora la informació, el coneixement i la preparació que
el nen i nena rep sobre la seva malaltia o el
procediment al qual serà sotmès. S’adapta
la informació a l’edat del nen o nena mitjançant el joc simbòlic, el llenguatge adaptat perquè el nen o nena entengui el que
està passant i s’anticipi al que arribarà.
A l´Hospital Infantil hem incorporat els
pares a les cures del pacient durant l’hospitalització, i estan acompanyant les 24
hores del dia els seus fills, fins i tot a les
zones de reanimació postquirúrgiques i a
les unitats de cures intensives.
Som centre acreditat i formador en cures neonatals centrades en el pacient i la
seva família.
Recentment hem inaugurat una sala
familiar, on els familiars de nens i nenes
hospitalitzats poden relaxar-se, menjar,
dutxar-se i compartir experiències.
Els nens i nenes i les seves famílies agraeixen totes aquestes iniciatives, ja que ajuden a millorar el seu benestar emocional.
Poden els hospitals públics mantenir
aquest enfocament?
Els hospitals públics poden mantenir
aquest enfocament. Al nostre Hospital Infantil tenim com a objectiu fer unes cures
centrades en el nen o nena i la seva família. Per això ja disposem de vuit professionals formats en l’enfocament Child Life,
ja que creiem que proporciona una millor
qualitat en l’atenció dels pacients, i millora
l’experiència del nen o nena i la seva família durant l’hospitalització. La infermeria
pediàtrica té en marxa tres estudis d´investigació qualitatius en relació amb el
benestar emocional i qualitat de vida del
nen hospitalitzat.
Quines són les coses que més li han impactat al llarg dels anys en la seva carrera
professional?
El que més m’ha impactat i ho continua
fent encara és la capacitat que tenen els
nens i nenes d’entendre la malaltia, el seu
optimisme, i la seva increïble capacitat de
recuperació després de malalties o processos molt greus. El seu somriure dona
sentit a la nostra professió. n
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PORTAVENTURA
DREAMS VILLAGE
Un espai únic a Europa
que allotjarà anualment
200 famílies d’infants amb
malalties greus en estades
gratuïtes de sis dies.

PORT AVENTURA

Choni Fernández, directora de Responsabilitat Corporativa
de PortAventura World i Patrona de la Fundació PortAventura

“BUSQUEM EL BENEFICI DE L’OCI EN LA
SALUT FORA DE L’ENTORN HOSPITALARI”

L

a Choni va començar la seva
carrera en la multinacional
Basf. El 2007 es va incorporar
a PortAventura World per crear
i desenvolupar l’àrea de Compres. El 2010 va entrar a formar
part del comitè de direcció en el càrrec de
directora de Serveis Centrals com a responsable de les àrees de Compres, Logística, Assessoria Jurídica i Responsabilitat
Corporativa. Per a la directiva, mantenir
un negoci fort i construir un món millor
no són metes contradictòries: ambdues
són ingredients indispensables per a l’èxit
a llarg termini.
La Fundació Barça col·labora amb el
Dream Village amb la finalitat de millorar la
vida de nens i nenes que pateixen malalties
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greus. Està previst desenvolupar activitats
lúdiques i esportives que pretenen afavorir
el procés de recuperació dels infants.
Com va originar-se la iniciativa del Dream
Village? Per què un parc aposta per donar
suport als infants i les seves famílies?
El 2011 va néixer la Fundació PortAventura amb el compromís de canalitzar l’acció social de PortAventura World. PortAventura Dreams és una evolució natural
del treball desenvolupat durant aquests
8 anys. Aquest projecte és un reflex dels
nostres valors, ja que va destinat a millorar les condicions de vida de nens i adolescents que pateixen malalties greus i a
les seves famílies, amb els quals ja treballàvem a través de diferents hospitals.

Quins objectius i impacte esperen en els
infants i famílies que gaudeixen d’aquesta
estada?
PortAventura Dreams Village està concebut
com un espai lúdic i d’interacció i té com a
objectiu generar un efecte positiu sobre la
recuperació dels nens des d’un punt de vista psicològic, al mateix temps que permet
nodrir moments d’unió familiar.
Per aquest motiu i, amb l’objectiu de
confirmar científicament els beneficis de
l’oci en la salut, l’Hospital Vall d’Hebron realitza un estudi psicològic pioner que mira
de mesurar la repercussió d’una experiència ludicoterapèutica, fora de l’entorn
hospitalari, en el benestar emocional de
menors malalts en el moment final del seu
tractament i el dels seus familiars. n
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Benestar Emocional Pediàtric
El programa de Benestar Emocional Pediàtric pretén fomentar les emocions positives dels infants en situació de malaltia
i vulnerabilitat. Dins aquest programa es duen a terme diferents projectes com la donació de materials i/o entrades,
experiències il·lusionants i accions als hospitals.

Dintre d’aquest projecte, i gràcies a la col·laboració voluntària de l’empresa Magic Memories, 207 infants hospitalitzats
i les seves famílies s’han pogut emportar com a record una
foto amb Photoshop amb la plantilla del primer equip i han
gaudit amb unes ulleres 3D del tour virtual pel Camp Nou.

Projecte Il·lusions
El projecte Il·lusions de la Fundació ha contribuït al benestar emocional de 482 infants amb malalties greus, de tot el
món, a partir d’experiències positives i emocionants com ara
la trobada amb els jugadors i les jugadores del primer equip,
l’assistència a un partit o rebre material signat pels jugadors.
Gran part d’aquestes experiències es van dur a terme en
col·laboració amb la Fundació Make-A-Wish i la Fundación
Pequeño Deseo.

Projecte Robot Pol
El projecte Robot Pol permet que els nens visquin una experiència a través d’un dispositiu teledirigit que els fa de guia
virtual fins al terreny de joc. El Robot Pol és un projecte en
col·laboració amb la Fundació Éric Abidal que compta amb
la implicació de 33 socis voluntaris, exjugadors i personal
del Museu i es realitza en acord amb la Fundació Enriqueta
Villavecchia i l’Hospital de Sant Joan de Déu, Hospital de la
Vall d’Hebron, Hospital de la Santa Creu i de Sant Pau, Hospital de Nens de Barcelona, Hospital Germans Tries i Pujol i
Hospital Parc Taulí de Sabadell. Durant la temporada 2018/19
cada dia un infant d’un hospital ha fet aquesta activitat, que
ha abastat un total de 110 nens i nenes. El feedback recollit
durant la temporada ressalta com a resultat principal que
els infants puguin gaudir d’un moment d’il·lusió i que puguin
oblidar-se de la malaltia.

Projecte Nadal és tot l’Any
D’altra banda, el projecte Nadal és tot l’Any busca millorar
l’estada dels infants en el període d’hospitalització. Durant
el darrer Nadal, jugadors i jugadores del primer equip de
futbol masculí i femení –al costat de la Junta Directiva i els
patrons de la Fundació– van dur a terme visites i van repartir
regals a 1.015 infants de l’Hospital Sant Joan de Déu, l’Hospital Vall d’Hebron, l’Hospital de Sant Pau, l’Hospital Germans
Trias i Pujol, l’Hospital de Nens de Barcelona, l’Hospital de
Barcelona, l’Hospital Parc Taulí de Sabadell, el Cottolengo del
Padre Alegre i la Casa Ronald McDonald. Aquesta iniciativa
s’ha anat ampliant des del 2017/18 amb el projecte amb les
visites de les seccions professionals: Barça Lassa de bàsquet,
Barça Lassa d’hoquei patins, Barça Lassa d’handbol i Barça
Lassa de futbol sala. D’aquesta manera, s’amenitza l’estada
dels infants al llarg de tot l’any. Durant la darrera temporada,
895 nens hospitalitzats han gaudit del projecte, gràcies a les
10 visites que s’han fet.

Projecte Donacions
Finalment, al llarg de la temporada 2018/19, i gràcies al lliurament de materials i/o entrades s’han beneficiat 176.544
infants que pateixen alguna malaltia o es troben en situació
de vulnerabilitat social.
Una de les accions destacables d’enguany ha estat la col·
laboració de la Fundació AGBAR, que ha permès que 64 nois
i noies de diferents entitats socials beneficiàries de la Fundació Barça hagin assistit a quatre partits que el Barça ha jugat
al Camp Nou, presenciant-los des d’una ubicació privilegiada
com és la Llotja de la qual AGBAR disposa a l’Estadi.
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ENTREVISTA A PAU GASOL

President, junt amb el seu germà Marc, de la Gasol Foundation

“ELS VALORS FORMEN
PART DEL NOSTRE ÉSSER
I ENS DEFINEIXEN”

P

JOSEP GIRALT
FOTOS: © GASOL FOUNDATION

au Gasol atresora tres
medalles olímpiques,
el Mundial, tres Campionats d’Europa de
bàsquet masculí, dos
anells de l’NBA i dues
Lligues ACB, entre altres guardons esportius, fet que el converteix en el jugador més
llorejat del bàsquet espanyol. No obstant
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això, i malgrat ser considerat un heroi planetari, Gasol destaca, no només pels seus
2,14 metres d’alçada, sinó també per la seva
qualitat humana. El pivot de Sant Boi irradia senzillesa, companyonia i humanitat.
Va renunciar a estudiar Medicina per
centrar-se en el bàsquet. I amb 21 anys
va fitxar per l’NBA. En el seu llibre ‘Sota
el cèrcol’, comparteix els valors que l’han
portat al cim de la seva carrera. A quins
valors es refereix? Com és possible man·
tenir-los després de tants anys d’èxits?

Crec que és fantàstic poder compartir els
valors que l’esport m’ha donat i que han
contribuït significativament a definir la
persona que soc avui. Valors i conceptes
com la comunicació, la capacitat de superació, l’esforç, el respecte, el treball en
equip, la dedicació, l’ambició, el sacrifici, la
humilitat... Tots són importants per guiar
la nostra activitat diària i saber orientar-se
cap a objectius determinats.
Els valors formen part de la nostra manera de ser i ens defineixen. Per molts èxits
que aconseguim al llarg de la nostra car-

“NO CREC QUE N’HI
HAGI, DE SUPERHEROIS.
PERÒ SÍ QUE HI HA UNA
SÈRIE DE QUALITATS
QUE ENS PODEN AJUDAR
A CONVERTIR-NOS EN
LA MILLOR VERSIÓ DE
NOSALTRES MATEIXOS”

Units, que tinguin un impacte molt positiu
tant en els nens com en les nenes.
Aquesta col·laboració sorgeix en el
context de l’acord entre vostè i el FC
Barcelona. D’aquesta manera es conver·
teix en assessor estratègic i ambaixador.
Quins èxits creu que s’aconseguiran amb
aquesta col·laboració?
És un honor per a mi tornar a representar
el FC Barcelona, aquest cop fora de la pista.
Després d’anys competint en la millor Lliga
de bàsquet del món, espero poder compartir les lliçons apreses i també aportar valor
a partir del coneixement de mercat i la xarxa de contactes que he anat acumulant al
llarg de més de 18 anys de trajectòria.
Per tant, el meu rol com a assessor estratègic i ambaixador estarà centrat a
compartir el meu coneixement de mercat i de gestió esportiva amb el Barça per
obrir portes i noves oportunitats als Estats
Units, així com representar el Club en diferents àmbits.

rera, sempre hem de ser fidels a la nostra
essència i estar en contacte amb les nostres arrels -allò que ens ha portat fins allà-.
En el moment en què perdem aquests pilars, oblidem també el significat del nostre
esforç i correm el risc de desviar-nos del
nostre camí.
La Fundació Barça i la Gasol Foundation
uneixen esforços en favor de la població
infantil més vulnerable. El mes de juny
del 2019 es va dur a terme la signatura
del conveni de la Fundació Barça amb

la Gasol Foundation. En què consisteix
aquesta aliança?
Les dues entitats compartim la sensibilitat i el desig d’aconseguir que les noves
generacions puguin créixer en un entorn
saludable i ple d’oportunitats. Mitjançant
aquesta aliança, volem donar suport als
més joves, especialment als col·lectius
més desafavorits, a través de l’esport i
l’educació en valors.
Creiem que l’acord permetrà crear i executar, de manera conjunta, programes i
iniciatives tant a Espanya com als Estats

La Gasol Foundation, creada per vostè i
el seu germà, va presentar recentment el
projecte ‘Basket4All’ destinat a promoure
els hàbits saludables entre nens de 6 a 13
anys de 300 equips de bàsquet d’Espa·
nya amb recursos limitats. Quins són els
objectius de la vostra fundació?
La iniciativa va sorgir arran del partit solidari que vam disputar el Marc i jo a Girona el juliol del 2018. La nostra idea era
traslladar l’experiència “All-Star” al context
espanyol i fer-ho per una bona causa. Per
això, vam decidir destinar els beneficis
de l’esdeveniment al projecte Basket4All,
l’objectiu del qual és dotar d’unes beques
esportives a 300 equips de bàsquet de categories inferiors amb recursos limitats
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L’ALIANÇA
Volem donar suport als més
joves, especialment als
col·lectius més desafavorits, a
través de l’esport i l’educació
en valors.

perquè puguin gaudir del bàsquet com
nosaltres ho vam fer al seu dia.
El programa Basket4All inclou equipació esportiva personalitzada per als
equips seleccionats i també un programa
de formació en hàbits saludables per als
jugadors, l’equip tècnic i les famílies amb
la finalitat de demostrar l’important paper
que juguen l’activitat física, l’alimentació,
el descans i el benestar emocional en el
dia a dia dels joves esportistes.

“LES DUES ENTITATS
VOLEM QUE LES
NOVES GENERACIONS
PUGUIN CRÉIXER
EN UN ENTORN
SALUDABLE I PLE
D’OPORTUNITATS”

Segons dades de la seva fundació, el
34,9% de la població d’entre 8 i 16 anys té
sobrepès o obesitat. Com es pot canviar
aquesta realitat?
Aquest és el repte al qual haurem d’enfrontar-nos en els propers anys i la solució
anirà de la mà de tots i cadascun de nosal-

tres. L’obesitat infantil és una problemàtica
complexa i que requereix un enfocament
multisectorial, transversal i coordinat. La
implicació, el treball i el compromís de
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tots els actors implicats en la societat són
necessaris per prevenir l’obesitat infantil.
Creiem que és vital centrar el canvi a
partir de la prevenció d’aquesta pandèmia. I per a això és indispensable comptar
amb el suport de l’administració pública,
el sector privat, l’àmbit sanitari i educatiu,
els mitjans de comunicació, les organitzacions no governamentals, la comunitat, la
família i els nens i nenes. Cap esforç aïllat
pot frenar l’avanç de l’epidèmia d’obesitat
infantil. La complexitat del problema exigeix f er un front comú i participatiu en què
impliquem tots aquells agents socials que
tinguin un paper actiu en l’educació i en el
desenvolupament dels més petits.
En l’actualitat és l’únic representant de
la generació dels júniors d’or. Malgrat el

seu currículum superlatiu, en el seu llibre
deixa clar que “els superherois no existei·
xen”. Què es necessita per ser un heroi o
una heroïna?
Com dic en el llibre, no crec que n’hi hagi,
de superherois. Però sí que crec que hi
ha una sèrie de qualitats que ens poden
ajudar a convertir-nos en la millor versió
de nosaltres mateixos. Amb constància,
dedicació i orientació cap a objectius determinats, tindrem moltes més opcions
d’aconseguir-ho.
El 2001 els seus pares van decidir
posar en suspens les seves carreres
professionals perquè vostè fitxés pels
Grizzlies. Què queda avui d’aquell
jove? Quins referents necessita avui la
joventut? En què es fonamenta l’èxit? A

“EM SEMBLA QUE
NO HI HA UNA
RELACIÓ DIRECTA
ENTRE ESTAR
MÉS FORMAT
I SER MILLOR
PERSONA”

-encara que no ho és tot-, i continuo
treballant a dia d’avui per poder seguir
competint al màxim nivell.
Crec que tenim referents molt bons en
molts àmbits. Persones que han triomfat
en les seves respectives carreres gràcies
a la seva dedicació, sacrifici, constància,
lideratge, innovació... Per a mi, Valentí
Fuster és un gran exemple: gràcies al seu
treball i constància, s’ha convertit en un
referent mundial en el món de la cardiologia. El mateix passa amb els germans
Roca en l’àmbit de la gastronomia o el
mateix Rafa Nadal, en l’àmbit de l’esport.

qui admira i per què?
La meva passió per l’esport que practico
no ha canviat. Estimo el bàsquet, és una
faceta molt important en la meva vida

Vostè confessava que “llegir és poder”.
Què vol dir exactament? Amb més forma·
ció, es pot ser una persona millor?
Tot aquell que em segueixi a les xarxes so-
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“CADA UN DE
NOSALTRES TÉ TALENT
EN UN DETERMINAT
ÀMBIT. ES TRACTA
DE DESCOBRIR-LO I
DESENVOLUPAR-LO”

cials sap que soc un apassionat de la lectura. Des del meu punt de vista, la lectura
t’apropa a realitats diferents que et permeten aprendre i és una eina per prendre
millors decisions. Conèixer perspectives
diferents a les nostres, aprendre d’altres
enfocaments -o d’altres disciplines fins i
tot- ens ajuda a ampliar els nostres horitzons i cultivar la nostra ment.
De tota manera, no crec que hi hagi una
relació directa entre estar més format
i ser millor persona. Simplement la formació, a través de la lectura o altres modalitats, ens ajuda a obrir la ment i això
influeix en la nostra manera de veure el
món. Però, sens dubte, per a mi la informació és poder, el coneixement és poder;
el contrari és la ignorància, i som molt
més manipulables des de la desinformació i el desconeixement.
Vostè va declarar recentment que “el
talent pot ser el camí més directe cap
al fracàs”. Què vol dir exactament? Com
podem sobreposar-nos a les derrotes?
Per a mi, el talent és una capacitat o habilitat especial de desenvolupar una activitat. Cada un de nosaltres té talent en
un determinat àmbit. Es tracta de descobrir-lo i desenvolupar-lo. El problema
és que moltes vegades pensem que tenir
talent ens garanteix l’èxit i és aquí on ens
equivoquem. Necessitem tenir respecte, donar a aquest talent el valor que es
mereix i invertir temps en el seu desenvolupament per descobrir fins on ens
pot portar. I mentre avancem en el nostre
camí, cal seguir treballant-hi per continuar recollint experiències i aprenentatges.
Algú em va dir quan era jove, que el més
difícil no és arribar sinó mantenir-se. Jo, a
més, afegiria: i seguir creixent sense marcar-se límits. Com diu Àlex Roca: “El límit
te’l poses tu”. n
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PROGRAMA PER A LA PREVENCIÓ DEL
DELICTE A INFANTS I JOVES A COLÒMBIA

Els contextos d’inseguretat i violència, sumats a les
condicions de vulnerabilitat de la població adolescent i jove
de Bogotà, es configuren com a factors de risc

“ÉS ‘CHÉVERE’
NO SENTIR-SE SOL”
JOSEP GIRALT
FOTO: © FC BARCELONA / JOAN VIDAL
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‘EN LA JUEGA’
És una intervenció basada en
l’esport i els reptes cooperatius
com a eines de prevenció
de la violència juvenil i la
reincidència en delictes per
part de joves i adolescents.

E

l petit Christopher Andrés té l’agudesa
de qui ha hagut de buscar-se la vida al
carrer. Acaba de jugar a futbol amb els
amics i es presenta amb la cara enrogida per l’entrenament. Andrés podria
passar per un dels nens abandonats
de Dickens, però ell no és un personatge de ficció, és pura autenticitat i
optimisme. “És chévere no sentir-se
sol. Amb FutbolNet hem après a deixar
de lluitar i fer silenci. Ara jugo tranquil
i sense ràbia”. La banda sonora de la
nostra trobada és una simfonia tossuda de gossos amotinats. A
ell no sembla inquietar-lo. Ens mira detingudament, i amb tota la
força de qui ha subsistit naufragant a les clavegueres del sistema
diu: “Aquí he après a portar-me més bé. Abans era un dimoniet“.
Janet Buitrago és educadora local adscrita a la Secretaria
de Seguretat, Convivència i Justícia de Bogotà i forma part de
l’equip que implementa la metodologia FutbolNet al barri de Bogotà. El districte està situat sobre un antic cementiri. Inicialment
les cases del barri de Santa Fe estaven separades del cementiri
mitjançant una franja de fàbriques adossades al cementiri de
pobres i per les fosses comunes. El districte va ser planificat sense un centre de barri. No obstant això, el Parque Oscar és l’epicentre de la vida col·lectiva de barri. “El parc és força complex,
té una energia una mica densa, però els nois arriben i t’arrasen
completament. S’ha recuperat el parc”. La Janet parla amb se-
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guretat, satisfeta pels resultats del seu treball: “L’estratègia que
portem a terme amb els nens i nenes té activitats molt útils, ja
que a partir de la pràctica de l’esport ells es reconeixen com a éssers humans i reconeixen que poden integrar-se amb els altres”.
La Creu Roja ha alertat recentment sobre l’augment de la violència a Colòmbia. “Ningú va pensar que la implementació de
l’acord de pau seria fàcil”. Quatre anys i mig després d’haver
segellat la pau amb els rebels de les FARC, persisteixen complexos desafiaments humanitaris. Al mateix temps, la seguretat
dels exguerrillers no està garantida. Cent cinquanta d’ells han
estat assassinats. Això se suma a l’assassinat d’aproximadament
350 activistes que van fer campanya a favor del procés de pau.
Alguns dels excombatents de les FARC han dit que seria millor morir lluitant a la selva que per un tret d’un motociclista
al carrer. Degut a la situació política la població civil pateix la
presència de grups armats i se segueixen presentant problemes
socials complexos, drogodependència infantil i juvenil, absentisme escolar, prostitució, assassinats, reclutament de menors
i desplaçaments massius.
La Janet és propera i empàtica, sense caure en la sensibleria.
“El projecte que estem desenvolupant amb la Fundació Barça i
la Cambra de Comerç compta amb més nenes que nens. Aquí, a
la Juega tenim noies i nois amb mancances de tota mena, econòmiques i socials, físiques, auditives i visuals, pares absents i
pares consumidors de drogues. Santa Fe és una zona on la joventut conviu diàriament amb la prostitució i la droga. Al parc
hi han trobat un espai per a la concòrdia i el joc”.

La monitora té un físic enèrgic i una estructura cisellada per l’esport. Sembla tenir la robustesa mental
d’un corredor de fons. “Tots els exercicis que posem
en pràctica tenen un objectiu socioemocional, el
respecte, la comunicació,
el treball en equip. Ells tenen l’agressivitat i el crit en
alt. Es comuniquen amb
còlera, és part del seu con“AQUÍ
text, és per això que també
els ensenyem a respirar
HE APRÈS
profundament i a gestioA PORTAR-ME
nar les seves emocions. A
la Juega entenem que la
MÉS BÉ.
pràctica esportiva genera
ABANS ERA
nombroses situacions que
proporcionen una oportuUN DIABLET”
nitat valuosa per transforCHRISTOPHER
ANDRÉS
mar imaginaris violents i
també serveix per adquirir
habilitats i per estar més
disposats a cooperar”.
El parc és, per tant, un
lloc de transició emocional i social. Els nens i nenes
que hi passen seran els prescriptors d’una nova joventut que ha après que el llenguatge de la pau també és possible.
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METODOLOGIA ‘FUTBOLNET’

E

l Programa per a la Prevenció de la Violència
Juvenil i Reincidència en el Delicte a Bogotà
està adreçat a joves susceptibles d’adherir-se a
xarxes de criminalitat. Hi ha un índex elevat de
població adolescent i jove delinqüent a causa de la convivència diària amb el crim organitzat i el reclutament
habitual de població menor d’edat. La situació requereix mesures socioeducatives preventives amb l’objectiu de treballar en la desnormalització de la violència i
la promoció de la cohesió social i la reconciliació.
L’esport, com a llenguatge universal, és un vehicle
poderós per promocionar un nou patró de lideratge,
basat en el treball pel bé comunitari, la resolució pacífica de conflictes, el respecte a la diversitat i la igualtat
de gènere.
La metodologia FutbolNet treballa en la reeducació
basada en aquests i altres valors amb el propòsit que
siguin els mateixos beneficiaris els que es converteixin
en prescriptors de pau.
És important destacar que l’abast de l’esport no està
només en el que es pot aconseguir individualment,
sinó que és una eina poderosa per generar dinàmiques comunitàries d’integració, oferir condicions per
al canvi en l’entorn.
- Localitats a Bogotà: San Cristóbal, Engativá, Usme,
Bosa, Ciudad Bolívar, Los Mártires i Kennedy.
- Previsió de beneficiaris: 500 nens, nenes i joves. 100
per localitat. n
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“A PARTIR DE
L’ESPORT ES
RECONEIXEN
COM A ÉSSERS
HUMANS I
DESCOBREIXEN
QUE PODEN
INTEGRAR-SE
AMB ELS ALTRES”
JANET BUITRAGO
Educadora
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ASSEMBLEA GENERAL DE L’ONU

El vicepresident del FC Barcelona i de la Fundació
va explicar la tasca de la Fundació en l’acte de
celebració del 30è Aniversari de la Declaració dels
Drets dels Infants organitzat per UNICEF

LA FUNDACIÓ
BARÇA A L’ONU

E

XAVIER VILÀ FOTO: © FUNDACIÓ BARÇA

l vicepresident primer del Club
i de la Fundació Barça va participar el 21 de novembre passat
a la seu de les Nacions Unides,
a Nova York, en l’acte de celebració del 30è aniversari de
la Declaració dels Drets dels
Nens. “L’esport per al desenvolupament és una eina excel·
lent per millorar la vida dels
nens i nenes i avançar els objectius de desenvolupament sostenible i per evitar que cap nena o nen
estigui fora de joc”.
La Fundació Barça, en col·laboració amb UNICEF, se
suma al compliment de la Convenció dels Drets del
Nen. “En concret, a l’article 31 d’aquesta declaració,
que fa referència al dret a l’esport i al joc” va expressar
Cardoner a l’Assemblea General de les Nacions Unides,
coincidint amb el Dia Universal del Nen.
Cardoner va explicar que la Fundació Barça treballa a 58 països i el seu projecte en favor de l’esport
per al desenvolupament i la pau arriba a 1.630.000
nens i nenes de tot el món. En aquest sentit, va posar
de manifest “la capacitat del Club per despertar il·lusions, transmetre emocions i provocar somriures”.
El vicepresident de la Fundació va destacar la màgia del futbol “perquè no té davanteres i és absolutament transversal”. Un dels moments més emotius
després de la seva intervenció va ser quan Cardoner
es va dirigir a Jane Velkovski, un nen de Macedònia
amb discapacitat, i li va preguntar quines habilitats havia après del futbol. “He après a treballar en
equip i liderar, perquè soc capità”. El jove va aprofitar
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l’ocasió, també, per demanar més esforços per eliminar les barreres arquitectòniques. I Cardoner va
expressar: “El nostre eslògan és el nostre missatge.
No volem que hi hagi cap nen ni cap nena fora de
joc. És una frase del món futbolístic, però també és
un dret per a nens i nenes, i una obligació per als
que tenim responsabilitats de gestió”. El vicepresident va finalitzar el
seu parlament amb
un inspirador “visca
CARDONER VA
el Barça!, cap nena o
nen fora de joc!”.
ACTE INSTITUCIONAL
A L’ASSEMBLEA DE
LES NACIONS UNIDES

L

FINALITZAR EL
SEU PARLAMENT
AMB UN
INSPIRADOR
“VISCA EL
BARÇA!, CAP
NENA O NEN
FORA DE JOC!”

a intervenció a
l’Assemblea de
l’ONU és el colofó final de tot un
trajecte d’iniciatives
en favor de la infància. Durant la conferència es va debatre
sobre el canvi climàtic, l’educació i l’ajuda humanitària. En l’acte va intervenir la directora
executiva d’UNICEF, Henrietta Fore; l’expresidenta de
Xile, Michelle Bachelet; l’actriu Millie Bobby Brown i
l’exfutbolista David Beckham.
Aquest acte, organitzat per UNICEF a la seu de les
Nacions Unides a Nova York, va reunir nens i joves
amb representants d’alt nivell dels estats membres,

LA CONVENCIÓ
RATIFICA QUE ELS
INFANTS I ADOLESCENTS
TENEN DRETS
INALIENABLES PER LA
SIMPLE RAÓ DE SER-HO

especialistes d’organitzacions governamentals i no governamentals, societat
civil, sector privat, acadèmics, així com
reconegudes personalitats internacionals que defensen els drets del nen.
30 ANYS DE LA DECLARACIÓ DELS DRETS
DELS NENS

E

l 20 de novembre és una data important, ja que el 1959 l’Assemblea
General de l’ONU va adoptar la Declaració dels Drets del Nen. Posteriorment, el 1989 també l’Assemblea General va aprovar la Convenció sobre els
Drets del Nen. Des del 1990, el Dia Mundial del Nen també marca l’aniversari de
la data en què l’Assemblea General de
l’ONU va adoptar tant la Declaració com
la Convenció sobre els drets dels nens.
Tal com defineix aquesta Convenció, són
drets que tenen els nens, les nenes i els
adolescents per la simple raó de ser-ho.
Són inalienables, irrenunciables i imprescindibles per a una bona infància, i,
per tant, són obligatoris. n

Sergi Roberto participa
a la campanya ‘World
Children’s Day’
Com cada any un jugador del primer equip ha estat el
protagonista de la campanya conjunta de la Fundació
Barça i UNICEF. En aquesta ocasió, l’honor va ser per a
un dels capitans del primer equip, Sergi Roberto, que
va gravar un missatge de defensa dels drets dels nens
al costat d’un nen de set anys.
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THE EUROPEAN FOOTBALL FOR DEVELOPMENT NETWORK

La Fundació reuneix al Camp Nou l’EFDN,
una xarxa de fundacions de clubs, Lligues i
organitzacions professionals de futbol, dins
dels actes del 25è aniversari

REUNIÓ DE LES
FUNDACIONS DE
CLUBS DE FUTBOL
EUROPEUS
XAVIER VILÀ
FOTO: © FC BARCELONA / GERMÁN PARGA

L

’European Football For Development Network (EFDN)
vol promoure el poder del
futbol com a eina per al
desenvolupament social i
donar suport als esforços
dels membres de l´organització en les seves iniciatives per utilitzar
el futbol com a eina de desenvolupament
de les seves comunitats. El 19 i el 20 de novembre, l’Auditori del FC Barcelona i altres
instal·lacions de l’Entitat van acollir la celebració de la 13a Conferència Anual de
l’EFDN. La Fundació Barça va assolir el rol
d’amfitriona com un dels esdeveniments
de celebració del 25è aniversari de la seva
creació.
El principal objectiu de l’EFDN és crear
un entorn de col·laboració per compartir
intercanvis de coneixements i desenvolupar diferents mètodes de formació que
beneficiaran directament les comunitats
de tot Europa. Actualment, l’organització
està formada per 75 clubs i fundacions
de clubs de 28 països europeus, entre
els quals hi ha la Fundació Barça, i dues
Lligues de futbol professional. Entre els
membres més destacats hi ha la Juventus,
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el Chelsea, l’Ajax, l’Everton, l’Olympique de
Lió, el PSG, el Bayer Leverkusen, el Liverpool, el Galatasaray, la Reial Societat, el
Reial Betis Balompié, el Benfica, l’Athletic
de Bilbao, entre molts d’altres.
El 21 de juny del 2016 la Fundació Barça va esdevenir membre de l’EFDN. Va ser
una gran oportunitat per donar a conèixer la tasca de la Fundació Barça entre les
fundacions i els clubs de futbol europeus,
fer networking i compartir experiències i
bones pràctiques.

D

Activitats

uran dos dies es van fer un seguit
de conferències, de sessions divulgatives, tallers pràctics, iniciatives de seguiment i avaluació.
Les conferències tenien l‘objectiu d’ajudar els participants i experts a compartir
els programes, iniciatives i perspectives
dels principals clubs de futbol i organitzacions europees sobre responsabilitat
social i comunitària.
La sessió inaugural va comptar amb la
participació d’Oriol Tomàs, membre de la
Junta directiva i del Patronat de la Fundació Barça, que va donar la benvinguda als

25è ANIVERSARI

La Fundació Barça va incloure
aquest esdeveniment
internacional dins del marc de
celebració del seu 25è aniversari.

representants dels clubs assistents i va
explicar la tasca de la Fundació. Posteriorment, Mària Vallès, directora general de la
Fundació Barça, va presentar el programa
de lluita contra el bullying , que va ser molt

ben valorat per part de tots els assistents,
ja que es tracta d’una proposta molt innovadora i amb uns excel·lents resultats en
la implantació del programa pilot durant
dos anys a 26 escoles de Catalunya.

Aquesta darrera reunió, la 13a Conferència de l’EFDN, va reunir els principals
professionals del sector de tot Europa i va
ser una de les que han estat més multitudinàries dels darrers anys. n
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ENTREVISTA
DANIEL BURROWS

Director executiu i d’Impacte Social
i Comunitari a Nike, va estudiar a la
Universitat de Salford i viu a Amsterdam

“AMB L’ESPORT,
ELS NENS MILLOREN
TOTS ELS ASPECTES
DE LA SEVA VIDA”
REDACCIÓ
FOTOS: © NIKE

B

urrows porta 10 anys
a Nike, on lidera un
equip a Europa, Orient Mitjà i Àfrica que
treballa per a la consecució d’un planeta
més sa, amb comunitats actives i terrenys
de joc on les condicions siguin iguals per
a tothom. Ell i el seu equip estan especialment enfocats a proporcionar als nens
i nenes un accés més gran al joc i a l’esport. Burrows és un defensor implacable
de l’esport com a mitjà per canviar vides
i contribuir al progrés social, el benestar
individual i la superació.
En la nostra societat contemporània
som més lliures que mai, però al mateix
temps ens sentim més impotents que
mai. Tots percebem que és molt difícil
fer grans canvis. No obstant això, hi ha
programes que indiquen tot el contrari.
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Quina és la seva avaluació de la col·la·
boració entre Nike i la Fundació Barça?
Nike i la Fundació Barça comparteixen el
compromís d’ajudar que més nens i nenes
a Barcelona, a través del joc, tinguin accés
a un futur més prometedor. Aquesta col·
laboració se centra a trencar les barreres
per proporcionar- los oportunitats a les
quals no tenen accés: el joc i l’esport.
Quines potencialitats creu que té l’ac·
tivitat física per al desenvolupament
emocional i físic dels joves?
Els nens i nenes d’avui en dia són els
menys actius de tota la història. La investigació indica que els nens actius
milloren en tots els aspectes de la seva
vida: a l’aula, a les seves carreres professionals i a la comunitat. Els beneficis
contrastats de l’activitat física inclouen
el desenvolupament mental, físic, emocional i social. Per això ens enfoquem en

els primers anys, les edats que van entre
els 7 i els 12 anys són les més crítiques.
¿Què opina de la metodologia ‘Futbol·
Net’ de la Fundació Barça?
La metodologia de la Fundació Barca és
coherent amb la filosofia de Nike, que
aprofundeix en l’esport. Els entrenadors
donen als nens la llibertat de jugar sense
por, i creen espais segurs perquè es diverteixin i aprenguin els fonaments del moviment. Es tracta de capacitar els nens per
a l’èxit, fomentant la seva autoconfiança i
ajudant-los a treure el seu potencial.
Nike té com a objectiu utilitzar el poder
de l'esport per contribuir al progrés
mundial. En una entrevista, vostè va
dir una vegada que "Els nens que es
mouen, mouen el món". Pot donar més
detalls sobre aquest missatge?
A Nike, creiem en el poder de l'esport

Riqui Puig participant
en una formació
de la metodologia
‘FutbolNet’.

“LA INVESTIGACIÓ
INDICA QUE ELS NENS
ACTIUS MILLOREN EN
TOTS ELS ASPECTES DE
LA SEVA VIDA”

per desencadenar el potencial humà i
construir una comunitat. Nike fomenta
aquesta premissa a través de Made to
Play, que és el nostre programa perquè
els nens es moguin a través del joc i l'esport i perquè així tinguin vides més saludables, felices i reeixides.
Juntament amb aliats comunitaris
com la Fundació Barça i els empleats de
Nike a tot el món, Nike està dissenyant

solucions innovadores perquè més de 17
milions de nens es moguin.
Quin impacte té l'esport en el canvi soci·
al? Com ajuda a l'educació i a la difusió
de la pau entre les generacions futures?
Si utilitzem l'esport per educar els nens i les
seves comunitats en els valors de l'esport i els
beneficis d'un estil de vida actiu, tindrem un
impacte positiu en les generacions futures.
Quin paper representen les empreses
en la construcció de la justícia social?
L'esport té la capacitat d'unir les comunitats. En el terreny de joc les condicions
són iguals per a tothom. L'objectiu de Nike
és construir una cultura inclusiva per als
nostres empleats i les nostres comunitats.
Sabem que l'esport pot transcendir qualsevol camp o pista, i que inspira la gent a
prendre mesures i promoure la igualtat a
les seves comunitats. n

Daniel Burrows, en una
presentació sobre esport
i desenvolupament.

Acord
de la
Fundació
Barça
amb Nike
Gràcies als esforços de Nike
i la Fundació Barça, els nens
de la província de Barcelona participen en diferents
activitats esportives i juguen
amb entrenadors que estan
compromesos amb el seu
desenvolupament. Mitjançant l’esport, es pot millorar
la seva atenció, sociabilitat,
actitud i resultats acadèmics.
L’objectiu del projecte és
millorar les habilitats per a la
vida i el benestar emocional, i
fomentar la cohesió social i la
integració entre els nens en
risc d’exclusió social.

REVISTA FUNDACIÓ

35

PREVENCIÓ
DEL ‘BULLYING’
A LA PRIMÀRIA
La Fundació posa a disposició de totes les
escoles de Catalunya el seu programa de
prevenció del ‘bullying’ per a les escoles de
primària a partir del mes de gener

L

XAVIER VILÀ
FOTO: © FC BARCELONA / GERMÁN PARGA

a Fundació Barça, amb la
col·laboració de la Fundació Bancària “la Caixa”, ha
posat a disposició de totes
les escoles de Catalunya
el programa de prevenció
de bullying per a infants
de primària a través d’una
plataforma on es podrà accedir a la metodologia i els materials. En aquests moments ja hi ha més d’un centenar d’escoles
de Catalunya que han demanat fer aquest
programa durant el curs 2019/20. Durant
l’acte de presentació també s’ha fet un reconeixement a les 26 escoles que van participar en el programa pilot que ha permès desenvolupar aquest projecte que a
partir del mes de gener podran tenir totes
les escoles de Catalunya que ho sol·licitin.
La nova metodologia de la Fundació
Barça per a la prevenció del bullying ha
aconseguit reduir el nombre de víctimes
en un 35,8% a les escoles on s’ha portat a
terme el programa pilot que durant més
de dos anys s’ha validat a 26 escoles de
primària de Catalunya i en el qual han
participat més de 5.000 nens i nenes. Una
altra de les dades destacades és la reducció del nombre d’agressors en un 24,3%,
així com el de cibervíctimes en més d’un
60%. La metodologia de treball aplicada
al llarg de dos anys es basa en l’esport
com a vehicle per expressar i canalitzar
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emocions, afavorir l’empatia i promoure
les relacions entre l’alumnat.
Aquesta metodologia i els materials han
estat desenvolupats conjuntament per un
equip de la Fundació Barça i el Grup de Recerca LAECOVI –Laboratori d’Estudis sobre
la Convivència i la Prevenció de la Violència– de la Universitat de Còrdova, dirigit pel
professor Juan Calmaestra.

PROGRAMA CONTRA EL ‘BULLYING’

L

a Fundació Barça va posar en marxa fa dos anys el programa contra
el bullying, focalitzat inicialment a
Catalunya, amb l’objectiu d’ajudar
en la prevenció de l’assetjament escolar
utilitzant l’esport com una eina pedagògica, especialment entre els infants de
primària. A través de les seves accions, i
al llarg d’aquests dos anys, la Fundació ha
beneficiat més de 50.000 nens i nenes de
Catalunya i uns 600 tècnics esportius.
Aquest programa ha desplegat diferents
línies d’acció enfocades, en primer lloc, a
la creació de coneixement, a través de diversos estudis com els que avui s’han presentat, o a la creació de noves metodologies. En segon lloc, la Fundació ha apostat
per la sensibilització a través de diferents
campanyes i tallers educatius que han beneficiat uns 18.000 infants de 170 escoles
de primària al llarg d’aquest curs 2018/19
gràcies a la col·laboració de la Fundació

XAVIER BERTOLÍN
Director de l’Àrea Comercial
i Educativa de la Fundació
Bancària “la Caixa”.

Bancària “la Caixa”. Aquests tallers de sensibilització estan adreçats a nens i nenes
de primer a sisè de primària en sessions
presencials per a un màxim de 50 infants.
Durant 90 minuts es combinen activitats
físiques amb espais de diàleg i identificació del fenomen del bullying.
Finalment, cal destacar que la Fundació
disposa d’un grup de 18 experts d’àrees
multidisciplinàries que formen el Consell
Assessor sobre el bullying de la Fundació
Barça. Aquest grup, que ofereix suport al
programa, durant aquest any ha elaborat un full de ruta de 10 recomanacions
que recull una mirada compartida sobre

JORDI CARDONER
Vicepresident primer del FC Barcelona
i de la Fundació Barça.

JOSEP BARGALLÓ
Conseller d’Educació
de la Generalitat de
Catalunya.

aquesta problemàtica a Catalunya, així
com diferents propostes específiques
d’actuació.

EL ‘BULLYING’ A LES
ESCOLES DE PRIMÀRIA

L

’estudi El Bullying a les escoles de
primària a Catalunya, promogut per
la Fundació Barça en col·laboració
amb el Grup de Recerca en Cognició
i Llenguatge de la Universitat de Girona,
recull que un de cada quatre alumnes de
primària manifesta haver estat víctima
d’assetjament en algun moment, i que un
51,7% de l’alumnat afirma haver observat

EL PROGRAMA
AJUDARÀ A REDUIR
DE MANERA MOLT
IMPORTANT LES
SITUACIONS DE
‘BULLYING’ A LES
ESCOLES DE PRIMÀRIA

JUAN CALMAESTRA
Professor del Departament
de Psicologia de la
Universitat de Còrdova.

alguna situació de bullying. També destaca
que un dels principals motius pels quals la
víctima creu haver-ho estat és per l’aspecte
físic, i que els insults directes són la conducta més habitual. A més, una de cada
tres víctimes no demana ajuda.
Una altra de les dades que reflecteix l’estudi és que el 24,4% de les famílies no parla amb els tutors de l’escola quan els seus
fills o filles n’han estat víctimes i més d’un
20% no fan cap actuació específica quan
els seus fills n’han estat observadors. D’altra banda, un 76% dels mestres afirma no
estar preparat per afrontar situacions de
bullying o ciberbullying. n
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CONÈIXER
LA TASCA
SOCIAL
DE LA
FUNDACIÓ

L

XAVIER VILÀ
FOTO: © FC BARCELONA
GERMÁN PARGA / ÀLEX CAPARRÓS

a Fundació Barça, amb
motiu de la celebració
dels 25 anys de la seva creació, donarà a
conèixer als socis la
tasca social que porta
a terme a Catalunya i
a 58 països del món.
Per aquest motiu ha
organitzat un seguit
d’accions i esdeveniments entre els
quals destaca un concurs a través del
qual tots els socis que hi participin entraran al sorteig d’un viatge per conèixer el programa de refugiats que la Fundació Barça duu a terme als camps de
refugiats de Grècia, acompanyats d’un
exjugador del Club. En aquest concurs
solidari s‘hi pot participar de dues maneres: accedint al web de la fundació,
https://fundacio.fcbarcelona.cat/25-aniversari/ o al del Club i contestar el qüestionari de preguntes. Entre tots els participants se sortejarà un viatge per a
dues persones (soci més acompanyant)
que es farà el mes de maig del 2020.
Aquests tipus de viatges fomenten la
transparència, el coneixement i la sensibilització envers les problemàtiques en les
quals treballa diàriament la Fundació al
nostre país i arreu del món en favor d’1,6 milions de nens i nenes que viuen en entorns
vulnerables i són beneficiaris de l’entitat.
A banda d’aquest viatge, els que participin
al sorteig també podran ser premiats amb
la visita a un projecte local, dues entrades
per anar a la Llotja o samarretes i polseres
corporatives de la Fundació Barça. n
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CONCURS SOLIDARI. Amb motiu de la
celebració del 25è aniversari de la Fundació
Barça, els socis i les sòcies del Club podran
optar a un viatge solidari, acompanyats per
un exjugador del Barça

Imatge de Messi de la campanya commemorativa.

Messi, protagonista de
la campanya

Participa i guanya
en el Concurs
Solidari contestant
aquest qüestionari
de preguntes.

El capità del primer equip
del FC Barcelona, Leo Messi, protagonitza el vídeo
de la campanya commemorativa dels 25 anys de
la Fundació Barça, que a
partir de la frase feta “Què
ha fet avui el Barça?”, explica la tasca que porta a
terme cada dia la Fundació. La imatge d’un Camp
Nou buit simbolitza que
els dies en què no hi ha
partit també el Barça continua actuant, en aquest
cas en l’àmbit social, a
través de la Fundació, i
fent realitat que som Més
que un club.
Pel que fa a la part gràfica, la campanya ha utilitzat la superposició de
fotografies de diferents
jugadors del primer equip
masculí i femení amb
fotos de la tasca diària de
la Fundació, fet que reforça
la idea que Fundació i Club
són parts d’una mateixa
cosa.
La Fundació Barça vol
donar a conèixer la seva
tasca social a través
d’aquesta campanya i d’altres accions que es duran a
terme tot l’any.
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LA FUNDACIÓ BARÇA
ARRIBA A MÉS D’1,6
MILIONS DE BENEFICIARIS
L’entitat incrementa el seu
objectiu d’impacte per millorar
la vida de nens i nenes que
viuen en contextos vulnerables a
Catalunya i arreu del món

L

REDACCIÓ
FOTO: © FC BARCELONA / GERMÁN PARGA

’abast de la tasca de la Fundació Barça durant l’exercici 2018/19 ha arribat a més
d’1,6 milions d’infants beneficiaris arreu del món, dels
quals més de 533.000 són a
Catalunya, tant en programes propis de la Fundació
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com en aliança amb altres entitats. S’han
consolidat els seus projectes focalitzats
en tres línies d’actuació: prevenció de la
violència, inclusió social i accés a l’educació; àmbits en què treballa a partir de set
programes a 85 localitats de Catalunya i 58
països del món.
Aquest balanç es va donar a conèixer al
mes d’octubre passat en la reunió del Patronat de la Fundació, presidida pel vicepresident primer del FC Barcelona i de la
Fundació Barça, Jordi Cardoner, en què es
van aprovar els comptes anuals de l’entitat.
Entre les principals actuacions de la
temporada passada cal destacar el desenvolupament de l’extens programa contra el
bullying, que aborda diversos àmbits d’actuació (ciberbullying, esportiu o escolar),
en què s’ha impulsat una metodologia a 26

ENTRE LES
PRINCIPALS
ACTUACIONS DE
LA TEMPORADA
PASSADA CAL
DESTACAR EL
DESENVOLUPAMENT
DE L’EXTENS
PROGRAMA CONTRA
EL ‘BULLYING’

CATALUNYA

85 Localitats
534.000 Beneficiaris
INTERNACIONAL

58 Països

1.624.000

escoles, amb excel·lents resultats d’impacte, i que a partir del mes de gener del 2020
s’oferirà a totes les escoles del país.

EVOLUCIÓ DELS PROGRAMES
D’altra banda, dins l’àmbit d’inclusió o
de suport a nens i nenes malalts més de
140.000 infants van ser beneficiaris mitjançant el programa de Benestar Emocional
Pediàtric, on hi ha un acord de col·laboració
amb els cinc principals hospitals pediàtrics
de Catalunya. Alhora també s’ha ajudat a
donar un impuls molt important a la construcció del Pediatric Cancer Center de Sant
Joan de Déu, que ha de ser el nou centre
hospitalari de referència per a nens malalts
de càncer al món. Un impuls que s’ha donat
conjuntament amb la Fundació Leo Messi i
la Fundació Stavros Niarchos (SNF).

En resposta al compromís amb la població refugiada i, especialment, amb els
nens i nenes refugiats, s’han continuat
duent a terme programes sobre el terreny,
en col·laboració també amb l’SNF, per donar-los suport psicosocial, afavorint la seva
integració a les comunitats d’acolliment,
específicament a Grècia, Itàlia i el Líban, i
des d’aquest any també a Catalunya amb
menors migrats sense referents adults.
El nombre de beneficiaris ha superat els
24.000 infants en aquests dos anys.
També s’ha seguit avançant en el projecte conjunt amb UNICEF de recerca i potenciació de l’impacte de l’esport pel desenvolupament en la vida dels infants i joves, del
qual es va portar a terme la primera fase
de recerca, que ha tingut com a moment
culminant la presentació de l’informe Ge-

14/15

15/16

16/17

17/18

+1.624.000

+ 1.063.000

13/14

+ 700.000

12/13

+ 490.000

+ 400.000

11/12

+ 400.000

10/11

+ 300.000

+ 220.000

EVOLUCIÓ BENEFICIARIS

+ 1.539.000

Beneficiaris
tot Catalunya + internacional

18/19

tting into the game al mes de març passat a
l’Auditori 1899 del Camp Nou.
Durant la reunió el vicepresident primer,
Jordi Cadoner, va destacar “la consolidació
de la tasca de la Fundació durant aquest
exercici, en què s’han superat novament
els 1,6 milions de beneficiaris, dels quals un
terç són a Catalunya. I ho hem fet gràcies a
les aportacions del Club, amb un 0,7% del
seu pressupost; dels jugadors, que aporten el 0,5% del seu salari, i d’aportacions
d’empreses i fundacions diverses, que representen ja prop del 50% del pressupost
total. Sense la seva col·laboració, la d’altres
entitats, partners i col·laboradors això no
hauria estat possible. Però tot el que s’ha
aconseguit no és res més que la base per als
nous reptes, per continuar amb tot el que
queda per davant”. n
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FUNDACIÓ BARÇA I KONAMI

Fomentant la inclusió
social d’infants amb
discapacitat al Japó
El vicepresident primer Jordi
Cardoner i l’exblaugrana Juliano
Belletti van participar a Tòquio en
un Festival FutbolNet per fomentar
l’esport inclusiu

U

REDACCIÓ
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n grup de 200 nens
i nenes de diverses
poblacions japoneses amb discapacitats diferents,
intel·lectuals, visuals
i auditives conjuntament amb altres infants sense discapacitat, van participar en
el Festival per a la Inclusió Social, organitzat per Konami i la Fundació Barça, que es
va celebrar a l’Arena Tachikawa Tachihi. Al
mateix temps la Penya FC Barcelona Japan
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va participar amb voluntaris que van col·
laborar en la logística de l’esdeveniment.
Durant les més de dues hores que va
durar el festival els nens i les nenes van
gaudir de les diferents activitats de FutbolNet sota la direcció de 70 entrenadors
locals que van estar formats en aquesta
metodologia per la Fundació Barça. L’acte
va comptar també amb la contribució de
30 voluntaris, entre els quals hi havia uns
quants membres de la Penya Barça Japan.
Juntament amb els infants, el protagonista
de la jornada va ser Juliano Belletti, que va
participar en les diferents activitats específiques que es van distribuir per tot el pavelló. La Fundació Barça, gràcies al suport
de Konami, dirigeix aquest programa al
Japó amb diferents entitats i organitzacions per contribuir així a crear una societat
més igualitària i inclusiva. Aquest Festival
per a la Inclusió Social forma part del programa Diversitat de la Fundació Barça, que
fomenta la inclusió social en l’esport dels

EL FESTIVAL
PARTEIX DEL
PROGRAMA
‘DIVERSITAT’ DE LA
FUNDACIÓ BARÇA
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nens amb discapacitat i que actualment
es porta a terme a Catalunya i Nova York.
NOU PROJECTE AL JAPÓ

L

a Fundació del Barça, amb el suport
de Konami, ha iniciat un projecte
d’inclusió en la pràctica esportiva
adreçat a nens i nenes amb discapacitat al Japó. Ha format més de 110
entrenadors de futbol adaptat en la metodologia FutbolNet, perquè la utilitzin en
les seves sessions esportives.
En aquest projecte es fomenta la participació de nens i nenes de manera uniforme, indistintament de les característiques i habilitats que tingui cadascú, i
amb la voluntat de crear espais totalment
inclusius entre infants i joves amb i sense discapacitat. Té com a objectiu oferir
l’oportunitat que els participants puguin
jugar, compartir experiències i expressar-se lliurement sense que ningú en
quedi exclòs. n

Centenars d’infants
participen al Festival
FutbolNet de Rio a Maré

A

l mes de setembre
passat es va celebrar
la cinquena edició
del Festival FutbolNet a la Villa Olímpica da Maré, a Rio
De Janeiro, Brasil. Hi van participar
496 nenes i nens, en una jornada
esportiva centrada en els valors que
es treballen amb la metodologia
FutbolNet de la Fundació Barça. Enguany, un total de 4.760 nenes, nens
i adolescents d’entre 6 i 17 anys van
participar en el projecte de prevenció de la violència juvenil en faveles
de Rio de Janeiro de la Fundació
Barça. El projecte utilitza la metodo-

logia FutbolNet que ofereix activitats
esportives i de lleure, en aquest cas
adaptat a entorns amb alts índexs de
violència i victimització. El projecte,
que va començar l’any 2015 a la Villa Olímpica da Maré, s’implementa
també des d’aquest any al municipi
de Guarulhos (Sao Paulo) en el marc
del Programa Escola 360 de la Secretaria Municipal d’Esports d’aquest
municipi.
A la trobada hi van assistir representants de la Fundación MAPFRE,
la Subsecretaria d’Esports i Lleure
de Rio de Janeiro (SUBEL-Rio), la
União Esportiva Vila Olímpica da
Maré i la Fundació Barça. n
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BENESTAR EMOCIONAL
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Acord amb la Fundació PortAventura per
afavorir el benestar emocional pediàtric

Representants de la Fundació Barça, Fundació PortAventura i Cruyff Foundation.

La millora del benestar emocional de nens
i nenes en situació de vulnerabilitat o de
malaltia és l’objectiu conjunt de la Fundació Barça i la Fundació PortAventura, que
van signar un conveni de col·laboració per
treballar en aquesta línia al mes d’octubre.
Aquest acord es focalitza en la realització
d’activitats adreçades a aquests col·lectius;
difondre i donar a conèixer les actuacions
d’ambdues entitats en la programació de
PortAventura Dreams; i la implementació
d’activitats ludicoeducatives en un village
ubicat a PortAventura World que buscarà oferir una experiència única a nens i
joves que pateixen malalties greus i a les
seves famílies.
Aquestes activitats volen afavorir el
procés de recuperació dels infants a través de la pràctica esportiva i d’activitats
de lleure; reforçar el vincle i les emocions positives entre els infants i les seves
famílies en situació de malaltia; i garantir el dret dels infants a l’activitat física i
al lleure. n

ACTIVITATS A L’AMÈRICA CENTRAL

La Fundación Poma, en aliança amb la Fundació Barça, implementen un programa de
prevenció de la violència que permetrà a
240 nens i joves que viuen als voltants del
Parque Cuscatlán de San Salvador tenir
l’oportunitat d’ocupar el seu temps lliure en
la pràctica de l’esport i en activitats complementàries que contribueixin al seu desenvolupament personal.
La iniciativa va anunciar-se en l’esdeveniment de signatura del conveni entre
totes dues organitzacions. L’acte va estar
presidit per Alejandro Poma, director executiu de la Fundación Poma; la directora
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Nou projecte
de prevenció
de la violència
a El Salvador

general de la Fundació Barça, Mària Vallès,
i Oriol Tomàs, directiu del FC Barcelona i
patró de la Fundació.
Durant nou mesos, els participants assistiran a dues sessions de la metodologia FutbolNet a les instal·lacions del renovat Parque

Cuscatlán. La Fundación Poma coordinarà
l’execució del programa amb el suport de monitors i educadors formats per tècnics experts
de la Fundació Barça. El projecte es complementarà amb tres Festivals FutbolNet, en què
s’espera que participin uns 900 joves. n

SECCIONS PROFESSIONALS

Jordi Cardoner, vicepresident primer
del FC Barcelona i de la Fundació Barça, i Mària Vallès, directora general de la
Fundació Barça, van donar a conèixer als
jugadors del primer equip de bàsquet la
tasca que porta a terme la Fundació Barça a Catalunya i arreu del món, on desenvolupa projectes per a més d’1,6 milions
de nens i nenes.
La trobada es va celebrar a la Llotja del
Palau Blaugrana, on els jugadors van poder revisar alguna de les accions en què
participen de manera directa. Alguns
exemples són el programa One Team,
del qual Pierre Oriola i Artem Pustovyi
van ser-ne ambaixadors i van visitar els
beneficiaris del projecte al Centre Penitenciari de Joves de Quatre Camins. Una
altra mostra del compromís de l’equip de
bàsquet és la participació de l’escorta Pau
Ribas a les campanyes contra el bullying
promogudes des de la Fundació. A més,
els membres de l’equip també participen
de manera directa en el finançament de
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El Barça de bàsquet fa una immersió
en la tasca de la Fundació

la tasca social de la Fundació, amb l’aportació del 0,5% del seu salari.
Amb trobades com aquesta la Fundació
consolida la seva aposta per mostrar la
seva tasca social a diversos grups d’influ-

encers. Durant aquesta temporada també
han assistit a aquestes trobades el conseller d’Interior i els responsables de seguretat i emergències de la Generalitat, així
com un grup d’empresaris del país. n

tant de la seva Fundació, que li van mostrar
la Copa d’Europa que Abidal va aixecar a la
final del 2011 a l’estadi de Wembley, a Londres. En aquesta trobada també van ser-hi

presents Jordi Penas, director del Museu;
Mària Vallès, directora de la Fundació Barça, i Hayet Abidal, directora de la Fundació
Éric Abidal. n

BENEFICIARIS

Durant el mes de setembre el Museu del
Barça va arribar a la xifra de 35 milions de
visitants i el Club va fer coincidir aquesta fita
amb una visita especial efectuada per Max
Adriano, de 10 anys, ingressat a l’Hospital
de Sant Pau, que gràcies a les prestacions
del Robot Pol va poder visitar el Museu del
Barça i fer el recorregut virtual per l’Estadi.
Max Adriano va rebre la salutació de Jordi Cardoner, vicepresident primer del FC
Barcelona i de la Fundació Barça, i d’Éric
Abidal, secretari tècnic del Club i represen-
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Max Adriano,
convertit en
el visitant
35 milions del
Museu del Barça
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INFORME DE LA TEMPORADA

La Fundació Barça a l’Assemblea
La Fundació consolida els seus projectes i
incrementa el seu impacte a Catalunya i arreu del món en un exercici que ha comptat
amb un pressupost de 17,7 milions d’euros
El vicepresident primer del FC Barcelona i de la Fundació Barça, Jordi Cardoner,
va presentar l’informe sobre la tempora-

da 2018/19 de la Fundació Barça davant
els participants de l’Assemblea General
Ordinària 2019 de Socis Compromissaris
celebrada al Palau Blaugranas al setembre.
En aquest balanç destaca la xifra
d’1.624.000 beneficiaris a 58 països de
tot el món, entre els quals cal destacar

l’especial incidència de la Fundació en el
territori català, on es van beneficiar més
de 533.000 nenes, nens i joves de 85 localitats durant l’exercici passat.
Jordi Cardoner també va explicar que
aquest anys es celebren els 25 anys de la
creació de la Fundació Barça. n

PREVENCIÓ DE LA VIOLÈNCIA

Els entrenadors de la Masia es formen
en la prevenció del ‘bullying’
Els especialistes de la Fundació Barça van
impartir una sessió formativa sobre la detecció i prevenció del bullying a més de 30
entrenadors esportius de la Masia. Aquesta
és la primera sessió formativa que es fa a
entrenadors de les categories inferiors del
Club per facilitar-los eines per a la prevenció del bullying. Posteriorment es durà a
terme amb entrenadors d’altres seccions.
La Fundació Barça ha desenvolupat una
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metodologia per abordar la problemàtica
del bullying en l’àmbit de l’esport formatiu. El bullying és una forma de violència i
una vulneració dels drets dels infants que
té greus conseqüències sobre la seva vida.
L’assetjament es produeix en aquells espais
en què els nens i les nenes es relacionen, i,
per tant, passa, també, de manera freqüent,
en l’entorn esportiu. Ho corrobora l’estudi
realitzat per la Fundació Barça, de la mà del

grup de recerca GISEAFE: 1 de cada 9 infants
pateix assetjament entre iguals al futbol formatiu a Catalunya.
Les situacions d’assetjament poden desencadenar en baix rendiment esportiu,
abandonament del club o l’esport, fins i tot
seqüeles que poden impactar en la seva
vida adulta. D’aquí la importància que els
tècnics comptin amb una mirada entrenada per prevenir, detectar i intervenir en
aquests casos.
En els darrers dos anys, la Fundació Barça
ha format 930 tècnics i entrenadors de clubs
esportius i federacions esportives i estudiants universitaris del sector esportiu català. n

AMB OPEN ARMS

MEDI AMBIENT

contribuir al seu desenvolupament personal i grupal. La implementació del programa té lloc a la localitat costanera de Mbour,
des d’on salpen moltes embarcacions. Allà
s’imparteixen tallers de formació en drets
humans i comunicació de gènere. Duraran
deu mesos i es preveu que quatre dels joves
implicats viatgin a Barcelona. n
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La Fundación Barça i la Fundació Open
Arms van signar el mes de juny un nou
acord de col·laboració gràcies al qual l’entitat blaugrana donarà suport al programa Origen que Open Arms té en marxa al
Senegal. L’objectiu del projecte és reforçar
els coneixements i les habilitats de les comunitats locals, en particular dels joves, per

© FC BARCELONA / GERMÁN PARGA

Projecte per a l’empoderament
dels joves senegalesos

INCLUSIÓ SOCIAL

El programa One Team, impulsat per l’Eurolliga de bàsquet, que compta amb la col·
laboració de la Fundació Barça, té com a
nou ambaixador el jugador Àlex Abrines,
que s’uneix a Pierre Oriola com a representant del primer equip de bàsquet en
aquesta iniciativa de foment de la inclusió social a través del bàsquet. L’equip el
completen Magatte Niang, com a representant del CBS Barça Femení, i Rodrigo
de la Fuente, capità del Barça entre el
1997 i el 2007, que representarà els exjugadors blaugrana.
Aquest programa de prevenció de la
violència es desenvoluparà al Centre
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Abrines s’uneix a
Oriola, Niang i De
la Fuente, com a
ambaixador del
projecte ‘One Team’
Penitenciari de Joves a Quatre Camins,
a la Roca del Vallès, i serà la segona vegada que es durà a terme. S’utilitzarà la
metodologia FutbolNet, aplicada al bàsquet, per treballar els valors del Barça i
la seva Fundació amb interns que vulguin
formar part del projecte. La temporada
anterior va comptar amb la participació
de 52 joves interns. El projecte pretén
utilitzar la pràctica del bàsquet per a la
prevenció de la violència, el foment de
la inclusió social, l’equitat de gènere i els
valors entre els joves. n

L’activista Felix
Finkbeiner visita
el Camp Nou i
la Fundació
Felix Finkbeiner, un jove ecologista alemany de 22 anys que ha plantat
més d’un milió d’arbres a l’Amazones,
va visitar les instal·lacions del Club per
conèixer la tasca solidària de la Fundació. Jordi Cardoner va rebre aquest activista que va començar el seu activisme
als 9 anys quan va crear un projecte de
reforestació de l’Amazones. Als 10 anys
va parlar al Parlament Europeu i als 13 a
l’Assemblea General de les Nacions Unides per denunciar la desforestació i degradació mediambiental a escala mundial. L’any 2018 va rebre l’ordre al Mèrit
de la República Federal Alemanya.
Entre altres projectes destacats cal
esmentar la reforestació de 22.500 hectàrees de la península del Yucatán a través de la seva organització anomenada
Plant for the Planet. També està treballant en un pla per plantar 1.000 milions
d’arbres arreu del món en els pròxims
anys. Això ho fa amb nenes i nens de 9
a 12 anys que col·laboren amb la seva
entitat, la qual organitza xerrades de
sensibilització que fins ara han arribat
a més de 67.000 nens de 66 països.
El vicepresident primer del Barça va
aprofitar per explicar-li la tasca de la
Fundació Barça i el compromís social
del Club amb els infants de Catalunya i
d’arreu del món. “Gràcies al projecte de
Felix Finkbeiner, Plant for the Planet,
s’estan replantant molts boscos i estan
canviant moltes mentalitats. Respectar
el medi ambient és el primer pas per
respectar-nos entre les persones”, va
recordar Cardoner durant la visita. n
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REFUGIATS I MIGRANTS

Campus per fomentar
l’ocupabilitat dels MENAS
la metodologia FutbolNet, que utilitza l’esport com una eina socioeducativa i de canvi
social amb infants i joves.
El campus es va fer amb l’objectiu que els
joves participants desenvolupessin competències que els permetessin ampliar les seves expectatives laborals i rebessin orientació en el seu procés d’integració. Per aquest
motiu, han rebut formació específica de
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Una vintena de joves migrants sense referents adults van poder beneficiar-se d’una
estada de vuit dies a Lloret de Mar, on va
tenir lloc el Primer Campus d’Hostaleria i
Esports per al foment de l’ocupabilitat de joves migrants sense referents adults. Aquest
campus va ser el colofó de les accions que
la Fundació Barça va dur a terme a diferents
centres d’acollida des del gener, mitjançant

diferents àmbits del món de l’hostaleria impartida per professionals del sector, en col·
laboració amb diverses empreses i entitats.
D’altra banda, s’han continuat duent a terme sessions amb la metodologia FutbolNet,
tot adaptant les activitats per reforçar els
aprenentatges dels diferents tallers impartits durant el campus, com, per exemple, el
de cuina, sala i idiomes, entre d’altres.
Cal destacar que, el darrer dia del campus,
els participants han fet entrevistes de treball
amb diferents empresaris de la zona i del
sector, de les quals han sorgit oportunitats
reals de contractació. n

BENESTAR PEDIÀTRIC I INCLUSIÓ SOCIAL

Acte de reconeixement a exjugadors i
socis voluntaris de la Fundació
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Durant la temporada 2018/19 un total
de 31 socis i nou exjugadors van ser voluntaris de la Fundació gràcies a la qual
van poder donar suport als programes
de Benestar Pediàtric i d’Inclusió Social.
Els patrons de la Fundació Barça, Enric
Roca i Felip Boixareu, acompanyats de la
directora general de la Fundació, Mària Vallès, van agrair als 40 voluntaris i voluntàries la feina duta a terme durant la temporada passada en un acte celebrat a la Sala
Roma del Camp Nou. D’aquests voluntaris,
nou són exjugadors i jugadores i els altres
31 socis i sòcies del Club.
La Fundació Barça disposa d’un pro-
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grama de voluntaris on ofereix als socis
la possibilitat de tenir un rol actiu i de
sumar-se a participar en els seus projectes socials. Aquest voluntariat es pot fer a
través de dos programes: el programa de
Benestar Pediàtric i el programa d’Inclusió Social.
D’altra banda, la Fundació porta a terme des de fa dos anys, amb la col·laboració de la Fundació Abidal, un projecte
d’innovació social destinat a infants i joves hospitalitzats per malalties greus que
els permet fer un tour virtual pel Camp
Nou a través d’un dispositiu tecnològic,
teledirigit (Robot Pol), que ells mateixos
controlen des d’un ordinador. Els voluntaris acompanyen els infants presencialment a l’hospital o virtualment al Camp
Nou, on donen suport a l’infant mentre
teledirigeix el dispositiu. n

ESPORT PER AL DESENVOLUPAMENT

CONGRESSOS
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Presents en el primer Congrés Esport i
Cooperació Internacional

La Generalitat de Catalunya va organitzar
el 21 d’octubre passat el Congrés Esport i
Cooperació Internacional, a l’INEFC. Amb
aquesta conferència es pretenia posicionar
Catalunya com a referent internacional en
l’ús de l’activitat esportiva com a eina per a la
cooperació per al desenvolupament i construcció de la pau.
La Fundació Barça va participar-hi fent
una ponència en què va donar a conèixer la
seva feina i els seus coneixements en Esport
per al Desenvolupament. Alhora va prendre

part activament en els grups de treball organitzats sobre metodologia, gènere, formació
i avaluació i també en els diversos debats
que van sorgir durant les dues jornades.
L’objectiu d’aquest congrés va ser posar
sobre la taula les múltiples iniciatives d’esport al voltant de la cooperació internacional per al desenvolupament. Experts de tot
el món van consensuar un marc teòric de
principis bàsics per fomentar nous projectes i sinergies entre entitats esportives i de
cooperació. n

REFUGIATS I MIGRANTS

300 infants grecs i
refugiats participen
en el Festival
FutbolNet d’Atenes
La Fundació Barça, amb el suport de la
Fundació Stavros Niarchos, va organitzar
un nou Festival FutbolNet per a 300 nens
i joves dels camps de refugiats de Skaramagas, d’Eleonas i de les escoles públiques
d’Atenes en el que va ser una jornada esportiva centrada en els valors del joc. El festival va tenir lloc al Club de Futbol Kallithea.
Els participants del festival estan inscrits
en un programa que utilitza l’esport i els va-

lors del FC Barcelona tot l’any, per ensenyar
habilitats de la vida, promoure el benestar
físic i emocional i fomentar la cohesió entre
les comunitats refugiades i locals.
Aquest programa, que utilitza la metodologia FutbolNet de la Fundació Barça,
arriba a més de 3.000 nens refugiats al
Líban, Itàlia i Grècia. El programa inclou
nens i nenes locals i refugiats, i promou la
inclusió social i la resolució de conflictes.
La col·laboració entre la Fundació Stavros Niarchos i la Fundació Barça continua donant els seus fruits. A través de la
Fundació Barça, l’SNF va decidir sumar-se
a la construcció del Pediatric Cancer Center, en un esforç per millorar l’accés a l’assistència sanitària de nens desfavorits de
tot el món. n

La Fundació,
referent
d’habilitats
socials al BID
En el marc del congrés El futuro ya está
aquí, organitzat pel Banc Interamericà
de Desenvolupament (BID), la Fundació
Barça va participar en una ponència
sobre l’esport com a eina poderosa per
fomentar noves habilitats del segle XXI.
La intervenció es va centrar en l’aposta
de l’entitat per l’esport com a eina de resolució de conflictes de cohesió i convivència. Alhora es va exposar el que
fa la Fundació envers la prevenció de
la violència, la promoció per la inclusió
social i l’accés a l’educació.
El congrés va reunir diferents sectors de l’àmbit públic i privat per dotar
la ciutadania de Llatinoamèrica i el Carib de les habilitats transversals que els
permetin créixer i prosperar per aconseguir els màxims nivells de benestar.
El Banc Interamericà de Desenvolupament treballa per millorar les vides
a l’Amèrica Llatina i el Carib, donant
el suport tècnic i financer als països
que treballen per reduir la pobresa i
la desigualtat. Alhora ajuda a millorar
la salut i l’educació i les infraestructures. L’objectiu del BID és aconseguir un
desenvolupament sostenible i respectuós amb el clima. En l’actualitat el BID
és la principal font de finançament del
desenvolupament per a l’Amèrica Llatina i el Carib. La Fundació Barça i el Banc
Interamericà de Desenvolupament treballen des de l’any 2012 per reduir la violència juvenil fent servir l’esport com
una eina efectiva per a la resolució pacífica de conflictes. n
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L’ÚNICA DISCAPACITAT ÉS LA INDOLÈNCIA

NO SOM DIFERENTS

D

JOSEP GIRALT
e petita tenia una cadira de rodes de color vermell. Quan em
vestien amb les botes i el vestit
de punt verdós muntanya semblava una flor de Pasqua. El meu
germà em portava a passejar a tot arreu, i jo
em sentia com la persona més important del
món. La meitat dels vianants apartaven la
mirada per no veure’m, i l’altra em mirava
amb tristesa. Era tan profund l’amor que sentia per la meva família, que aquestes mirades
esmunyedisses mai m’haurien afectat, si no
fos pel dolor que provocava a la meva gent.
Vaig néixer al cap de 6 mesos de gestació,
i acabo de complir 50 anys. La paràlisi cere-

bral és un trastorn incurable que impedeix o
redueix l’enviament de missatges del cervell
als músculs. Al costat dels desordres psicomotrius, habitualment els que patim aquesta
malaltia presentem problemes sensitius, cognitius, de comunicació i de percepció. No obstant això, no necessito que ningú m’ensenyi
a sentir. Això és l’única cosa que puc fer sola.
De nena vaig descobrir que, malgrat dependre per a tot dels altres, havia de posar-ho més fàcil. Fins i tot ells que m’adoren
i semblen imbatibles necessiten un respir.
Vaig aprendre aviat a posar en pràctica una
tàctica que desconcertava el meu germà.
M’aferrava ben fort amb els meus braços al
seu coll per poder moure’m per casa, per ficar-me a la banyera, perquè em portés al llit,

L A V I N Y E TA J O R D I D U R Ó
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etc. Alguna vegada li havien flaquejat les forces, i havíem anat a parar a terra com dues
fulles marcides. Quan el veia així d’apurat em
feia patir i per això vaig decidir que el millor
era riure, riure per destensar l’aclaparament
i la por que ell tenia de fer-me mal. Això el
desconcertava molt, però en veure la meva
reacció sospirava amb tranquil·litat.
Durant anys hem hagut de suportar que
ens diguessin subnormals, anormals, tarats,
i tot el que comporta aquestes paraules de
menyspreu. La persona que va crear aquests
adjectius per definir-nos, ni ens coneix, ni ens
vol conèixer. Qui va dir que el cec no hi veu,
que el coix no camina, que el sord no escolta?
Les persones amb diversitat funcional
constituïm la minoria més gran del món.
Aquesta xifra està augmentant a causa del
creixement de la població, els avenços de la
medicina i el procés d’envelliment. No ens
rendim i continuem lluitant per tenir els
mateixos drets, i sobretot continuem lluitant perquè ens estimin. n
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