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NÚMERO ESPECIAL
25è ANIVERSARI

a Fundació Barça publica un número especial per
celebrar el 25è aniversari de l’entitat, un quart de
segle que reflecteix la determinació del Club en la
construcció d’una societat més igualitària i sostenible. Fa temps vam assumir la responsabilitat
d’emprendre activament iniciatives innovadores
de llarg recorregut per millorar el benestar de milers de nens i nenes en risc d’exclusió a Catalunya
i a tot el món. Aquesta revista és el resultat d’aquesta evolució.
Aquest número compta amb seccions dedicades a explicar
les diferents etapes de la Fundació, des del seu inici el 1994 fins
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a l’actualitat. Destaquem les entrevistes en profunditat amb
Josep Maria Bartomeu, president del FC Barcelona i president de
la Fundació Barça, i Jordi Cardoner, vicepresident primer del FC
Barcelona i vicepresident primer del Patronat de la Fundació. Tots
dos repassen l’evolució, els assoliments i els reptes de l’entitat.
Personalitats rellevants com el papa Francesc, la cantant Shakira i la directora executiva d’Unicef, Henrietta Fore, entre d’altres,
s’han sumat a la celebració del 25è aniversari amb dedicatòries
que agraïm de manera molt especial. Els nostres partners i col·laboradors, sense els quals hauria estat impossible fer tant i arribar
tan lluny, tindran el seu espai i la seva veu en aquest número. n

Jordi
Cardoner
Vicepresident primer
del FC Barcelona i
vicepresident primer
de la Fundació Barça
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EDITORIAL

25 ANYS PER
CONTINUAR
AVANÇANT

F

a 25 anys es va crear la
Fundació Barça, una iniciativa pionera en l’àmbit
esportiu al nostre país.
Des de llavors han estat
molts altres els qui han
seguit l’exemple d’aquest
club que en el seu esperit
inclou la solidaritat i la innovació. Durant
tots aquests anys, tant des d’una perspectiva professional com organitzativa, s’han
posat en marxa algunes de les iniciatives
que han servit després per definir el model actual. La Fundació que coneixem en
l’actualitat no seria possible sense l’esforç
i dedicació de centenars de persones, dins
i fora de Catalunya, que van formar i formen part de la família Barça.
La celebració d’aquest aniversari és una
oportunitat excel·lent per explicar la tasca
que fem des de la Fundació i sensibilitzar
la societat sobre determinades problemàtiques socials que afecten infants i joves
del nostre país i d’arreu del món.
Coherents amb l’essència del Club,
aquest plantejament se serveix de l’esport
com a eina de canvi d’un gran potencial i
que el Barça, per mitjà de la Fundació, vol
potenciar i mostrar, conjuntament amb
altres partners, de manera inspiracional.
I ho fa des d’una posició privilegiada, ja
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que el Barça és una de les marques més
conegudes del món, però, a diferència
de moltes grans empreses, és una entitat
que transmet uns sentiments i una passió
únics, no sols a Catalunya sinó a tot el món,
amb milions de seguidors. Aquesta força
pot aconseguir canvis, primer en la vida
de milers de nens i nenes de tot el món i,
en segon lloc, a l’hora de buscar solucions
mitjançant la sensibilització i la incidència
en determinades problemàtiques.
Durant els pròxims mesos la Fundació
Barça portarà a terme diverses accions
per commemorar aquests 25 anys d’història explicant els seus orígens i les principals fites que s’han assolit durant aquests
anys, i també serà un bon moment per
donar a conèixer el que fa la Fundació
actualment i les propostes de futur que té.
Aquest quart de segle d’experiència ha de
servir per assolir molts més reptes i consolidar el vessant social del Club. Encara hi ha
molta feina a fer i molts reptes engrescadors, ja que entenem que per contribuir al
progrés, com assenyalava Schopenhauer,
“el canvi és l’única cosa immutable”.
El Barça, mitjançant la seva Fundació, vol
contribuir a fer d’aquest món un lloc millor,
especialment en l’àmbit de la infància, i per
això cal continuar fent una aposta important per desenvolupar tot el seu potencial. n

FOTO: © FC BARCELONA / SANTIAGO GARCÉS

1994-2010
ORÍGENS

La Fundació del FC Barcelona es va gestar a París durant un desplaçament en
què van coincidir el president Josep Lluís
Núñez i el president de la Comissió Econòmica Estatutària Jaume Gil Aluja. El president els va transmetre la necessitat de no
abaixar la guàrdia i de seguir obrint vies
d’ingrés, d’explotació i de negoci per reforçar la independència econòmica del Barça.
El Barça va impulsar la seva Fundació com
una solució afegida per mantenir el mateix
model de club, de base associativa i democràtica, sota el qual va néixer el 1899 i
que tan singularment li ha permès complir
119 anys i, a més, com l’entitat esportiva
amb més ingressos del món.
Mentrestant, al Barça era la primera vegada en la història que un projecte social de
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club va rebre el suport d’una campanya
de publicitat i mediàtica de gran abast.
L’agència de publicitat EJE es va encarregar de dissenyar-la i promoure-la al
voltant de eslògan Deixa la teva empremta, suportada per un logo que consistia
en una empremta dactilar de color blau i
grana. L’empremta en concret la va aportar algú tan anònim i tan important alhora
com una empleada de l’agència.
El 18 de juliol del 1994 va néixer la Fundació del FC Barcelona amb un patronat
transversal i la vocació de representar
l’ampli espectre de l’entorn barcelonista integrant personalitats de tots els àmbits de
les arts i de la cultura, també de la societat
civil i experts en la gestió i el desenvolupament de fundacions. n
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ORÍGENS
1994-2010

INICIATIVA
PIONERA

PRIMERES
FÓRMULES
Els primers passos van conduir el Barça cap a la construcció d’una sòlida base econòmica i fundacional per
garantir que, com el mateix club, la sobirania blaugrana
es repartís entre tots els socis. Per això, d’acord amb la
normativa d’aquell moment, va caldre generar una Associació Promotora de la Fundació del FC Barcelona oberta
a tots els socis i aficionats del FC Barcelona, però amb
una aportació limitada de 9.000 pessetes per persona.
Gairebé 25.000 persones van fer l’aportació del capital
fundacional.
A canvi d’aquesta afiliació a un organisme que, en
certa manera, continuava sent una incògnita conceptual i pràctica, aquesta associació va homenatjar cada
un d’ells amb la col·locació d’una placa gravada amb el
seu nom i cognoms que, per sempre, quedaria exposada al formigó del Camp Nou. Un concurs d’idees va
premiar l’Escola Massana pel disseny de les plaques
que encara avui són testimoni de l’origen de la Fundació del Barça. n
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ORÍGENS
1994-2010

ACORD DE
COL·LABORACIÓ

SIGNATURA
UNICEF
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EL CLUB
DESTINA EL
0,7% DELS SEUS
INGRESSOS A
LA FUNDACIÓ
© UNICEF/NYHQ2009-1923/PIROZZI

El dia 7 de setembre del 2006, la directiva del Club i de la
Fundació signen un acord històric amb UNICEF a la seu
de les Nacions Unides a Nova York. Al mateix temps es fa
una presentació de la nova samarreta del Barça amb el
logotip d’UNICEF, amb la seva directora executiva, Anne
Veneman i de representants dels comitès nacionals
de tots els països de l’ONU. Un gest acompanyat d’una
donació anual d’1,5 milions d’euros i el compromís d’adhesió als Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni de
les Nacions Unides. Per dotar-la d’una estructura coherent a aquesta redefinició del model, el FC Barcelona va
decidir destinar el 0,7% dels seus ingressos ordinaris a la
Fundació, signant del conveni amb UNICEF i responsable
també d’aquesta donació per a l’ajuda a projectes propis
de l’organisme mundial a favor de la infància.
Durant la temporada 2009/10, en el marc d’aquesta
aliança es van prendre dues decisions importants. D’una
banda, l’aliança amb el Fons Temàtic sobre el VIH/Sida a la
regió del sud i l’est de l’Àfrica (ESAR),i , de l’altra, la participació en la campanya de sensibilització sobre la problemàtica de la sida infantil a l’Àfrica.
UNICEF és l’agència de les Nacions Unides per a la Infància, l’entitat més prestigiosa i emblemàtica arreu del
món en aquest àmbit, a la qual el FC Barcelona vol mostrar
el seu màxim respecte i agraïment amb aquest nou acord;
una aliança que també ajuda a posicionar el Barça. n

CONTRA
EL RACISME

ACORD
UNESCO
En la lluita contra el racisme, el projecte La veu dels joves contra el racisme, coordinat per l’ECCAR (European
Coalition of Cities Against Racism), va promoure diverses trobades de joves a tot Europa per discutir el paper
de l’esport en la lluita contra el racisme i la discriminació. El text final va ser consensuat i aprovat en el Fòrum
de Bolonya, últim pas del procés. El resultat són deu
recomanacions per lluitar contra la violència des de i a
través de l’esport, en què destaca com a primera mesura la necessitat d’incloure en els contractes dels atletes
una clàusula que penalitzi els comportaments racistes
i violents dins i fora dels estadis. n
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ORÍGENS
1994-2010

NECESSITATS
EDUCATIVES

CREACIÓ DE
LA XARXA
‘XICS’
Creació de la Xarxa Internacional de Centres Solidaris
(XICS) a Catalunya i a més de 10 països del món el 2007.
L’objectiu del programa XICS era donar als nens i les
nenes més vulnerables una atenció integral que respongués a les seves necessitats educatives, sanitàries, nutritives i psicosocials i els ajudés a forjar un futur digne.
Amb aquesta xarxa de centres solidaris repartida per
diversos continents, la Fundació oferia educació, assistència sanitària, suport psicosocial i accés a l’esport i el
lleure als infants més vulnerables, donant suport a les
seves famílies i vetllant, també, per l’equitat de gènere. n
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REHABILITACIÓ
D’ESCOLES

ACORD
UNHCR/
ACNUR
Aquest acord es va centrar en la construcció i en la
rehabilitació d’escoles i centres educatius infantils en
els tres projectes, així com en l’habilitació de zones
esportives i d’oci en els camps de refugiats. A Ruanda es
van equipar amb ordinadors diverses escoles d’un dels
camps de refugiats. A l’Equador es van iniciar activitats
musicals i teatrals, a més de campanyes per afavorir
l’accés a l’educació dels nens colombians amb l’objectiu
d’afavorir la integració local dels nouvinguts. I al Nepal
es va organitzar la carrera solidària Human Race, amb
la participació de més de 2.000 joves refugiats i autòctons sota el lema Unitat, Pau i Progrés. n
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2010-2015
TRANSFORMACIÓ

Després d’uns anys en què la gran part dels
projectes de la Fundació Barça estaven basats en projectes de cooperació per al desenvolupament, la nova junta presidida per Sandro Rosell aposta per enfocar els projectes
majoritàriament a Catalunya, utilitzant com
a eina vertebradora la transmissió de valors
per mitjà de l’esport. La Fundació centra la
tasca en la voluntat de donar a conèixer la si-
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tuació de la pobresa alimentària a Catalunya.
El millor reflex de les prioritats de l’entitat va
ser la col·laboració iniciada amb el Banc dels
Aliments. Durant l’etapa 2011/12 el Club va
destinar anualment el 0,7% dels seus ingressos ordinaris a la Fundació. Des del 2009 els
jugadors i els tècnics professionals cedeixen
el 0,5% del seu salari als projectes socials de
la Fundació. n

© FC BARCELONA / VÍCTOR SALGADO

TRANSFORMACIÓ
2010-2015

1 % DEL SALARI
DELS JUGADORS

Sandro Rosell va proposar i va aconseguir que dels
nous contractes de tots els professionals esportius del
Club, jugadors i tècnics donessin voluntàriament l’1%
dels seus ingressos a l’Agrupació Barça Jugadors i la
Fundació Barça repartits a parts iguals.
Un gest social, solidari i de compromís que va ser
la primera iniciativa d’aquest tipus que es va portar a
terme per primer cop en un equip de futbol. n
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UN GEST
SOLIDARI
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‘FUTBOLNET’ ÉS
ACTUALMENT UNA DE
LES METODOLOGIES
MÉS USADES EN ELS
PROGRAMES DE LA
FUNDACIÓ

NOVA
METODOLOGIA

FUTBOLNET
Durant la temporada 2010/11 es va posar en marxa la
metodologia FutbolNet, una activitat esportiva basada
en l’educació social per fomentar la inclusió social i la
convivència.
Des de llavors aquesta metodologia ha estat aplicada en barris de ciutats catalanes, identificats com a
prioritaris per a la intervenció social i comunitària per
organitzacions de prestigi reconegut en l’àmbit social
català, així com amb institucions públiques locals,
també en programes internacionals per prevenir la
violència, per a la inclusió social de persones amb
discapacitat o per a la millora del benestar emocional
i la inclusió de nens i nenes refugiats a Itàlia, Grècia, el
Líban o Catalunya. n
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TRANSFORMACIÓ
2010-2015

‘BARÇAKIDS’ HA
ESTAT UN DELS
PROGRAMES
EMBLEMÀTICS DE LA
FUNDACIÓ DURANT
MÉS DE SET ANYS

ESPORT
I VALORS

BARÇAKIDS
Durant la temporada 2011/12 es va crear el programa
i la metodologia BarçaKids. Una iniciativa adreçada a
nens i nenes d’entre 6 i 12 anys que fomenta i consolida el sistema de valors dels infants a través dels
principis pedagògics de l’esport, el joc i la participació
activa i inclusiva.
Infants de tot Catalunya han participat en aquest programa que s’ha portat a terme des de llavors i fins l’any
2018 amb una valoració excel·lent per part dels participants i dels docents de totes les escoles on s’ha realitzat,
amb el suport de la Fundació Bancària “la Caixa”. n
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INNOVACIÓ
2010-2015

© FC BARCELONA / GERMÁN PARGA

ALIANCES

SUMANT
CONTRA LES
DESIGUALTATS

Fundació Johan Cruyff

© FC BARCELONA / MIGUEL RUIZ

© FC BARCELONA / GERMÁN PARGA

Durant la temporada 2011/12 el president del FC Barcelona,
Josep Maria Bartomeu, va presentar un acord de col·laboració entre la Fundació Barça i la Fundació Johan Cruyff.

Fundació Leo Messi

El febrer del 2016 la Fundació Barça i l’Unicef van renovar i ampliar la seva aliança. Aquesta acció es va inscriure en els actes
de commemoració del 10è aniversari de l’entesa.

El 2012 la Fundació Barça i la Fundació Leo Messi van signar
un acord per col·laborar en diversos àmbits tant des de la sensibilització com el desenvolupament d’un programa a Rosario.

Fundació Neymar

Fundació Bill & Melinda Gates

L’any 2013 la Fundació Barça i l’Instituto Projeto Neymar Jr
van signar un acord per oferir activitats educatives i d’oci a
infants de la comunitat de Praia Grande a São Paulo.

Des del juliol del 2011 fins al 2015, la Fundació Barça va tenir un
acord de col·laboració amb la Bill & Melinda Gates Foundation,
centrat en la lluita per erradicar la poliomielitis al món.

© FC BARCELONA / MIGUEL RUIZ

UNICEF
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Scholas Occurrentes

Fundació Liliam Thuram

La Fundació i Scholas van signar un acord el dia 5 de febrer
del 2015 per tal de desenvolupar projectes d’educació en
valors per mitjà de l’esport.

Creu Roja: campanya refugiats ‘Tant se val d’on venim’

Banco Interamericano de Desarrollo (BID)

A causa de la crisi migratòria la Fundació va engegar, durant
el 2014, en col·laboració amb la Creu Roja, la campanya Tant se
val d’on venim en favor dels refugiats.

L’any 2012 es va signar un acord de col·laboració amb el BID
per promoure un projecte en diverses faveles de Rio de
Janeiro amb metodologia FutbolNet.

© FC BARCELONA / TINO SORIANO

La col·laboració entre aquestes dues fundacions va començar el 2009, amb l’objectiu de fomentar l’educació com a
base per prevenir el racisme i erradicar-lo.

Comitè Olímpic Internacional (COI)

‘1in11’ / UNICEF- ROTA

L’any 2012 a Suïssa, Sandro Rosell, Ramon Pont i el president del
Comitè Olímpic Internacional (COI), Jacques Rogge, van signar
un acord de col·laboració per crear tornejos FutbolNet a l’Àfrica.

Amb l’ONG Reach Out To Asia (ROTA) van llançar el 9 de gener
del 2011 la campanya 1in11 (1 de cada 11) per oferir noves oportunitats a nens de Bangladesh, Indonèsia i el Nepal.
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CARTA DE
RAMON PONT
El dia 14 de juny passat ens va deixar Ramon Pont, exdirectiu i vicepresident de
la Fundació, que va ser una de les persones clau en la darrera etapa de l’entitat
i va promoure diverses iniciatives d’èxit. En la Memòria de la temporada 2010/11
va publicar aquesta carta adreçada a tots els socis i sòcies

S

empre s’ha dit que el
Barça es més que un
club, i hi ha múltiples
raons que sustenten
aquesta sentència. Una
d’elles és, sens dubte, la
seva sensibilitat solidària. I la Fundació del FC
Barcelona és l’instrument que millor ho
expressa. El Barça és un líder mundial en
el món de l’esport i l’objectiu que tenim és
que el Barça també sigui una referència en
el món de les fundacions. La força extraordinària del nostre club és la millor eina que
tenim per aconseguir-ho.
Som una identitat esportiva que és

admirada arreu del món, i l’esport comporta molts valors que compartim. Volem transmetre aquests valors als joves
i arribar al cor de les persones gràcies
al potencial enorme que té el Barça. Un
potencial que està basat en la coherència
entre el que es diu i el que els nostres jugadors demostren dins el camp: això ens
facilita molt el camí.
La Fundació ha fet un canvi substancial
en la visió i recerca dels objectius. Gràcies en bona part als nous patrons, que
s’han implicat des del primer moment,
hem iniciat un nou camí que sorgeix de
les necessitats dels nostres socis, el nostre entorn i el nostre país. El millor reflex

de les noves prioritats de la Fundació és
la col·laboració iniciada amb el Banc dels
Aliments. Mantenim, però, la voluntat de
continuar la nostra projecció internacional per mitjà d’acords amb altres fundacions per tirar endavant projectes compartits i aprofitar mútuament les sinergies
per ajudar els nens i joves, com han estat
les aliances amb les fundacions de Bill &
Melinda Gates i Pies Descalzos, a més de
renovar la de l’Unicef.
La dimensió global del Barça és única i
la seva capacitat per ajudar els altres és un
repte apassionant que ens dona un gran
sentit de la responsabilitat. Un Barça humà
i solidari ens fa encara més grans. n

RAMON PONT I AMENÓS
VICEPRESIDENT PRIMER DE LA
FUNDACIÓ BARÇA (2010-2015).
MEMBRE DEL PATRONAT DE LA
FUNDACIÓ BARÇA (2015-2019).
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Una de les obres d’art que es va
subhastar a Sotheby’s, pertanyent
a la campanya ‘1in11’, liderada per
Ramon Pont de la mà de la Fundació
Barça, Unicef i ROTA.
©FC BARCELONA / VÍCTOR SALGADO

ENTREVISTA A JOSEP MARIA BARTOMEU

President del FC Barcelona i president
del Patronat de la Fundació Barça

“LA FUNDACIÓ
BARÇA ÉS UNA
DE LES PECES
CLAU DEL CLUB”

L

XAVIER VILÀ
FOTOS: ©FC BARCELONA / GERMÁN PARGA

aposta per la tasca social
del Club ha estat un dels
elements clau del seu
mandat en què els darrers
anys la Fundació Barça ha
registrat un creixement
espectacular i s’ha consolidat com una de les essències clau del més que un club.
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Alguna cosa deu voler dir que el Barça fos
la primera institució esportiva a promoure una Fundació fa 25 anys?
El Barça ha estat pioner en moltes coses com, per exemple, en la creació de la
Masia, i també en l’àmbit social. A partir
d’un context que a principis dels anys 90
obligava els clubs de Primera a centrar-se
només en el futbol professional, el president Núñez va tenir la idea de crear una
Fundació, en la línia amb les que es creaven en aquells moments a moltes grans

empreses, per vehicular l’activitat social
o solidària. Aquest vehicle va permetre al
Club mantenir les seccions amateurs, la
Masia, i desenvolupar tot un seguit d’accions socials que en aquell moment no
estaven organitzades.
Ara la Fundació és una entitat molt diferent de la que es va crear l’any 94.
Sí, és clar. Des de llavors ha passat per
diverses etapes i moments clau com, per
exemple, l’acord amb Unicef l’any 2006,

“CAL APROFITAR LA
NOSTRA FORÇA PER
ASSOLIR CANVIS
EN LA VIDA D’INFANTS
I JOVES DE CATALUNYA
I D’ARREU DEL MÓN”
“HEM ACONSEGUIT
IMPULSAR
UNA ENTITAT
INNOVADORA DINS
DEL SECTOR SOCIAL
ESPORTIU”

Com contribueixen els programes de
la Fundació a millorar el benestar de la
infància?
La nostra Fundació no substitueix cap entitat social ni govern en les seves accions o
responsabilitats, nosaltres només ajudem,
a través dels nostres programes propis, a
canviar la vida de milers de nens i nenes
utilitzant l’esport i els valors com a eina de
canvi i desenvolupament. I ho fem també
amb moltes altres entitats de reconegut
prestigi perquè creiem en el treball en
equip, en la col·laboració, en la necessitat
d’abordar problemàtiques socials de manera conjunta per ser més eficaços i aconseguir més i millor impacte.

que vam renovar l’any 2010 amb un increment de la nostra aportació i amb una
millora de la relació entre les dues entitats.
Al mateix temps cal remarcar la conceptualització, el desenvolupament i l’impacte
dels nostres programes. Des de la Junta
de Sandro Rosell i, posteriorment, la que
jo he presidit, teníem clar que la Fundació
Barça és una de les peces clau del Club, ja
que com a club socialment responsable
volem fer una tasca que tingui impacte a
la nostra societat.

Aporta la marca Barça un valor afegit?
Evidentment, la nostra marca ens ajuda molt i ens permet aconseguir coses
que potser a altres entitats socials no
se’ls permet, només per ser el Barça,
cal recordar que és una de les marques
més estimades i conegudes del món. Cal
aprofitar aquest poder, aquesta força,
per fer coses que ajudin a canviar la vida
de nens i nenes de Catalunya i d’arreu del
món que viuen en contextos o situacions
vulnerables.

El 2011, quan vostè era vicepresident, va
aconseguir la donació del 0,50% de cada
nou contracte professional. Avui, això
representa que el 30% dels recursos de
la Fundació provenen dels professionals,
majoritàriament del primer equip. En
això, la Fundació també ha estat pionera.
Crec que això no es coneix prou i que cal
destacar-ho. Fa un temps que sentim a
parlar molt d’iniciatives més recents de
jugadors de futbol internacionals que
han posat en marxa projectes solidaris
amb aportacions de jugadors de futbol
de primer nivell. Nosaltres ho fem des de
l’any 2011 de manera continuada i amb
aquests recursos hem aconseguit millorar
la vida de milers i milers de nens d’arreu
del món. Gràcies a la solidaritat dels juga-
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dors i tècnics professionals del nostre club
i de l’aportació del 0,7% dels ingressos
del Club. En aquests moments aquestes
aportacions són un 50% del pressupost,
la resta prové d’empreses i fundacions que
donen suport als nostres programes, com
la Fundació Bancària “la Caixa”, la Stavros
Niarchos Foundation, o d’altres.
El Barça té una Fundació de Champions?
Sí, tenim una Fundació de Champions.
Em sento molt orgullós de la història de
la Fundació, però especialment de l’etapa
que estem vivint ara. Crec que el projecte
està molt consolidat i hem aconseguit tirar endavant una entitat innovadora dins
del sector social esportiu. Crec que actualment no hi ha al món una entitat d’un club
esportiu que tingui l’abast de beneficiaris,
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“EN AQUEST
ÀMBIT NO ANEM
A COMPETIR, ES
TRACTA DE SUMAR
PER FER REALITAT
CANVIS SOCIALS”
problemàtiques i països que tenim nosaltres. Crec que som únics i ens agradaria
que altres clubs ens seguissin i ho fessin com nosaltres o millor que nosaltres.
En aquest àmbit no anem a competir, es
tracta de sumar per aconseguir fer canvis
socials, ajudar, dins de les nostres possibi-

litats, a resoldre o pal·liar problemàtiques
que afecten infants dels nostre país i d’arreu del món.
Creu que la Fundació ha evolucionat
adaptant-se als nous temps?
I tant. Si veu les línies d’actuació que tenim —accés a l’educació, prevenció de la
violència i inclusió social, amb programes
com el de prevenció del bullying o el programa de refugiats—, es veu clarament
que la Fundació aborda algunes de les
problemàtiques més greus que pateixen
els infants en l’actualitat. A banda de temes
com el benestar emocional d’infants amb
malalties greus o la inclusió de nens amb
discapacitat. I tot amb un enfocament
d’esport per al desenvolupament, quelcom
que és un signe d’identitat de la nostra

casa. Nosaltres sabem d’esport i l’utilitzem
també per abordar problemàtiques greus.
Aquest és l’èxit de la Fundació, aquest és el
plantejament coherent i de futur.
Com veu el futur de la Fundació?
Molt bé. Amb una força molt gran. Veig una
entitat referent i que encara seguirà molt
de temps creixent i aconseguint molts dels
reptes que s’ha plantejat en aquest pla estratègic 2016-21, tot i que, de vegades, la repercussió del primer equip dificulta que es
focalitzi l’atenció en la resta de seccions o
departaments del Club, on estem fent una
tasca excel·lent. No només amb la Fundació
sinó també amb l’Innovation Hub, la Masia,
l’Àrea Social, les seccions, etc. Crec que ja
no podem entendre el Barça del present i
del futur sense la tasca de la Fundació; ja

“L’ESPORT PER AL
DESENVOLUPAMENT
ÉS UN SIGNE
D’IDENTITAT DE LA
NOSTRA CASA”
forma part d’una manera de fer del Club i
cal preservar-ho i donar-li l’empenta que
calgui per seguir avançant en la nostra
responsabilitat social, no només de retorn
social sinó com a entitat socialment responsable i sostenible.
I aquest any toca celebrar els 25 anys...

Aquest serà no només un any de celebració
per recordar tot el que ha fet la Fundació
durant aquest temps. La feina no s’atura. La
nostra tasca continua. Les nostres Champions i Lligues són els nous programes
que portarem a terme a Catalunya o arreu
per aconseguir que milers de nens i nenes
a través de l’esport siguin més feliços, se
sentin més segurs, pateixin menys violència, millorin la seva autoestima, les seves
capacitats de sociabilitat i la seva integració, gràcies a la màgia del Barça. Des de la
Fundació entenem que l’educació en valors
i l’esport són les eines més poderoses per
canviar el món. Hem fet 25 anys, però seguirem treballant per a tots aquests nens
i nenes els anys que calgui. Som més que
un club i aquesta és una de les millors maneres de demostrar-ho. n
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2016-2019
CONSOLIDACIÓ

Gairebé 20 anys després de la seva creació,
la Fundació Barça fa una funció més àmplia que la que tenia definida en els orígens
i la que es va portar a terme en les fases
posteriors. En els darrers tres anys ha desenvolupat un nou pla estratègic amb tres
línies d’actuació basades en la prevenció
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de la violència, la inclusió social i l’accés a
l’educació. Duu a terme projectes propis i en
aliança amb altres organitzacions de gran
prestigi per millorar el benestar de més d’1,5
milions de nens i nenes en entorns vulnerables, tant a Catalunya com a 59 països
d’arreu del món. n
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CONSOLIDACIÓ
2016-2019

ELS NOSTRES
OBJECTIUS

En el present la Fundació ha fet passos clau i definitius
per consolidar-se com una entitat referent en el sector.
L’any 2016 es posa en marxa un nou Pla Estratègic que
dibuixa unes línies de treball, innovadores en l’àmbit
de les entitats esportives i focalitzat en tres grans línies:
la prevenció de la violència, la lluita contra l’exclusió
social i l’accés i reforç a l’educació. La finalitat d’aquest
nou enfocament estratègic és aconseguir canvis socials per mitjà de l’esport per contribuir a una societat
més igualitària i inclusiva.
A partir d’aquest marc es desenvolupen diversos
programes enfocats i adreçats a la infància i la joventut,
com el de prevenció del bullying, la violència juvenil, la
integració de persones amb discapacitat o infants en
contextos vulnerables. Així mateix, el suport a nens i
nenes malalts a través del programa de Benestar Emocional Pediàtric.
D’altra banda, la Fundació contribueix amb el seu
compromís amb l’Agenda per al Desenvolupament
Sostenible de les Nacions Unides de l’any 2030 en els
àmbits d’erradicació de la pobresa, educació de qualitat, igualtat de gènere, reducció de les desigualtats,
pau, justícia i institucions sòlides, i aliances per assolir
els objectius. n
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NOU PLA
ESTRATÈGIC

L’ ANY 2016 ÉS POSA EN
MARXA UN NOU PLA ESTRATÈGIC
AMB TRES LÍNIES DE TREBALL,
INNOVADORES EN L’ÀMBIT DE
LES ENTITATS ESPORTIVES: LA
PREVENCIÓ DE LA VIOLÈNCIA,
LA INCLUSIÓ SOCIAL I L’ACCÉS
A L’EDUCACIÓ

PACTE MUNDIAL
NACIONS UNIDES
Amb l’objectiu de construir un món més
igualitari i inclusiu, des de la Fundació Barça es
dona suport a nens i nenes vulnerables d’arreu
del món. L’esport per al desenvolupament (S4D)
és una eina per prevenir la violència, i facilitar la
inclusió social i l’accés a l’educació.
La Fundació vol contribuir activament a l’Agenda
per al Desenvolupament Sostenible del 2030,
utilitzant l’esport com a eina de canvi. Se centra
en els següents Objectius de Desenvolupament
Sostenible (ODS) de les Nacions Unides:

QUÈ FEM?
PREVENCIÓ DE LA VIOLÈNCIA
Programa contra el bullying.
Programa contra la violència.

INCLUSIÓ SOCIAL
Programa per al benestar pediàtric.
Programa per als refugiats.
Programa contra l’exclusió social.
Programa per a la diversitat.

ACCÉS A L’EDUCACIÓ
Programa d’accés i reforç de l’educació.
En tots els nostres programes treballem la igualtat de
gènere, els hàbits saludables i l’educació en valors.
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2016-2019

La Fundació Barça ha posat en marxa el programa
contra l’assetjament escolar (bullying), focalitzat inicialment a Catalunya, amb l’objectiu de contribuir en la
prevenció de l’assetjament entre iguals, amb l’esport
com a eina pedagògica, especialment entre els infants
de primària.
Aquest programa ha desplegat diverses línies d’acció
enfocades, en primer lloc, a sensibilitzar. En aquest sentit, ha dut a terme diverses campanyes i tallers educatius
que han beneficiat uns 18.000 infants de 170 escoles de
primària (curs 2018/19), gràcies a la col·laboració de la
Fundació Bancària “la Caixa”.
En segon lloc, la Fundació ha desenvolupat una línia
de prevenció que ha consistit tant en la creació d’una
nova metodologia per a escoles de primària com en la
formació per a tècnics i entrenadors esportius.
Pel que fa a les a escoles de primària, la nova metodologia, dissenyada en col·laboració amb el grup de recerca LAECOVI-Laboratori d’Estudis sobre Convivència i
Prevenció de la Violència de la Universitat de Còrdova-,
ha aconseguit reduir el nombre de víctimes en un 35,8
% a les escoles on s’ha portat a terme el programa
pilot. El programa, validat en 26 escoles de primària de
Catalunya i en què han participat més de 5.000 infants,
també ha aconseguit reduir el nombre d’agressors en
un 24,3%, així com el de cibervíctimes en més d’un
60%. Gràcies a aquests bons resultats, a partir del curs
2019/20, la Fundació Barça posarà la metodologia a
l’abast de qualsevol escola de primària que la demani
de manera gratuïta.
En relació amb el món esportiu, la Fundació ha desenvolupat una metodologia formativa perquè entrenadors i tècnics, estudiants de ciències de l’activitat física
i de l’esport, disposin d’eines de prevenció, detecció i
d’actuació per abordar l’assetjament entre iguals.
En tercer lloc, i a fi de generar nou coneixement, des
de la Fundació s’ha impulsat la creació d’un consell
assessor amb qui s’ha elaborat un full de ruta amb
recomanacions per a un millor abordatge del bullying a
Catalunya. n

32 _ ESPECIAL 25 ANYS FUNDACIÓ

LA FUNDACIÓ HA
IMPULSAT 4 ESTUDIS
SOBRE LA SITUACIÓ
DEL BULLYING A
CATALUNYA
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PROGRAMA
‘BULLYING’

© SHUTERSTOCK

PREVENCIÓ
VIOLÈNCIA

+50.000
INFANTS
COM ABORDA EL ‘BULLYING’
LA FUNDACIÓ BARÇA?

“La Fundació posarà
aquesta metodologia a
l’abast de qualsevol escola
de primària que el demani
de manera gratuïta, amb
l’objectiu d’aconseguir reduir
i prevenir la problemàtica
del bullying”
JORDI CARDONER

VICEPRESIDENT PRIMER
DEL FC BARCELONA
I DE LA FUNDACIÓ BARÇA

EL PROGRAMA #CONTRAELBULLYING DE LA FUNDACIÓ
BARÇA ENGLOBA ELS ÀMBITS SEGÜENTS:

1

PREVENIR
EL BULLYING

La Fundació Barça ha dissenyat una
metodologia que fa servir l’esport com
a eina educativa. Aquest enfocament
facilita recursos tant als mestres (centres
educatius de primària) com als tècnics/
entrenadors esportius (clubs, federacions)
per evitar que es produeixi el bullying tant
en l’àmbit esportiu com en l’escolar.

2

SENSIBILITZAR SOBRE
LA PROBLEMÀTICA
DEL BULLYING

Es fomenta la presa de consciència amb
tallers educatius, que usen dinàmiques
esportives, adreçades a les escoles
de Catalunya. Alhora el Barça esdevé
l’altaveu per difondre missatges de “zero
tolerància” davant el bullying. Amb aquest
objectiu el 2018 es va celebrar la I Festa
de la Convivència, una commemoració
lúdica infantil que va permetre
sensibilitzar infants i famílies.

Des de la Fundació també s’han dut a terme diverses
investigacions sobre la prevalença i la percepció del
bullying tant a les escoles de primària com al futbol
formatiu al territori. Per acabar, l’entitat ha organitzat
dos simpòsiums: el primer simposi, al 2017, va tenir
l’oportunitat de donar veu a testimonis i visibilitzar la
problemàtica.
El II Simposi contra el Bullying, celebrat el passat juny
del 2019, va ser un espai d’aprenentatge i d’intercanvi
de bones pràctiques, de la mà de diversos experts
i entitats del sector. A més, s’hi van presentar els

3

GENERAR
CONEIXEMENT I
INCIDIR EN LA LLUITA
CONTRA EL BULLYING

La Fundació Barça ha constituït el
seu consell assessor de bullying i té la
col·laboració de diferents grups de recerca
per fer una diagnosi de la problemàtica i
definir un full de ruta amb recomanacions
en la lluita contra l’assetjament entre
iguals.

resultats dels dos estudis de prevalença en què es
destaquen que més del 58% dels infants que formen
part d’equips de futbol formatiu a Catalunya han
viscut situacions de bullying i més d’un 9% n’han estat
víctimes. Pel que fa a les escoles de primària, l’estudi
recull que un de cada quatre alumnes manifesta
haver estat víctima d’assetjament en algun moment,
i que un 51,7% de l’alumnat afirma haver observat
alguna situació de bullying. D’altra banda, un 76%
dels mestres afirma no estar preparat per afrontar
situacions de bullying o ciberbullying. n

CONSOLIDACIÓ
2016-2019

PREVENCIÓ
VIOLÈNCIA

PROGRAMA
VIOLÈNCIA
JUVENIL
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PREVENCIÓ DE LA VIOLÈNCIA
PER MITJÀ DE L’ESPORT

“ELS INFANTS I
JOVES PARTICIPANTS
DELS PROJECTES
ADQUIREIXEN EINES
PER A LA REINSERCIÓ
SOCIAL”

© SHUTERSTOCK

La Fundació Barça treballa en contextos en què la
violència juvenil ha esdevingut un fenomen estructural.
Mitjançant la metodologia FutbolNet els participants
dels nostres programes adquireixen habilitats i destreses que els permeten resoldre els conflictes de manera
pacífica i que els ajuden a la reinserció social.
El programa de prevenció de la violència juvenil
es desenvolupa a les zones periurbanes de Mèxic, El
Salvador, l’Iraq, els Estats Units, l’Argentina, el Brasil i
Colòmbia. A Catalunya s’ha treballat amb centres de
justícia juvenil on es fa una activitat setmanal.
En línia amb l’objectiu de la reinserció juvenil,
s’implementa el projecte One Team: projecte impulsat
per l’Eurolliga de bàsquet amb la col·laboració de la
Fundació. El projecte utilitza la metodologia FutbolNet,
aplicada al bàsquet, per treballar els valors del Barça i
la seva Fundació. Aquest 2019, el projecte One Team s’ha
desenvolupat amb els joves interns del Centre Penitenciari de Joves a la Roca del Vallès i ha implicat els
jugadors del primer equip del Barça Lassa. n

ACCÉS I REFORÇ
A L’EDUCACIÓ

L’EDUCACIÓ
COM A EINA
DE CANVI
La Fundació aposta per l’educació com a pilar fonamental en el desenvolupament dels infants i per això
porta a terme diversos projectes en aquest àmbit en
aliança amb UNICEF o propis com Masia Solidària.
La Fundació Barça i l’Unicef treballen en la seva
aliança en aquest àmbit, que durant l’última dècada ha
beneficiat un milió d’infants arreu del món. Un acord
que el 2016 es va renovar fins al 2020 amb el compromís d’ampliar l’aportació econòmica de la Fundació a
l’Unicef d’1,5 milions a 2 milions d’euros l’any.
Des del 2006 al 2010 es va treballar a Swazilàndia,
Malawi i Angola en la sensibilització, prevenció i
detecció del VIH/Sida. Del 2011 a l’actualitat el treball
se centra a Sud-àfrica, Ghana, el Brasil i la Xina, i s’usa
l’esport com a eina educativa. n

MASIA SOLIDÀRIA
Masia Solidària és un projecte impulsat per la
Fundació Barça i Masia 360 en el qual estan implicats
552 esportistes dels 37 equips formatius del futbol
masculí i femení i de les seccions professionals del
Club. L’objectiu és despertar la consciència social dels

esportistes i fomentar el benestar emocional dels
beneficiaris.
Masia Solidària s’ha desenvolupat mitjançant 65
accions amb 15 entitats. Cada una d’aquestes esta
focalitzada en una causa social diferent. n
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2016-2019

INCLUSIÓ
SOCIAL

PROGRAMA
REFUGIATS
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Més de 24.000 infants i joves han participat en els programes que la Fundació Barça va posar en marxa fa dos
anys a Grècia, el Líban, Itàlia, i també recentment més
de 400 menors no acompanyats a Catalunya, que han
participat en les activitats promogudes per la Fundació
en col·laboració amb la Direcció General d’Atenció a la
Infància i l’Adolescència (DGAIA) i diverses entitats.
L’objectiu d’aquesta iniciativa és millorar el benestar
emocional de nens i nenes refugiats, afavorir la seva
integració amb infants i joves d’altres nacionalitats
i ètnies o de la comunitat local. Aquests programes
redueixen les conductes agressives i milloren les seves
relacions interpersonals: aquestes són algunes de les
conclusions de l’informe d’avaluació del programa
realitzat a finals de l’any passat.
El programa de suport als infants i joves refugiats a
través de l’esport s’implementa en diferents contextos:
camps de refugiats (Skaramagas, Eleonas, Lesbos i Mória
a Grècia); entorns escolars en zones urbanes (Atenes);
municipis (sis municipalitats de la regió de la Bekaa, al
Líban), escoles públiques (Líban), i centres d’acollida de
menors no acompanyats (Sicília, Calàbria i Catalunya).
Per mitjà de FutbolNet, es pretén reforçar i facilitar
eines als infants i adolescents per prevenir i resoldre
conflictes i fomentar la inclusió social i la integració.
L’entorn esportiu i de lleure proporciona una plataforma per normalitzar la vida dels nens i nenes que
viuen una situació excepcional. També dona suport a
la salut física i mental, ajuda en la mitigació del trauma
i promou la integració i les relacions socials per a un
benestar emocional òptim.
Des del juny del 2017, la Fundació Barça, amb el
suport de la Fundació Stavros Niarchos, implementa
aquest programa. n

EL PROGRAMA DE
SUPORT ALS INFANTS
I JOVES REFUGIATS A
TRAVÉS DE L’ESPORT
S’IMPLEMENTA EN
DIFERENTS CONTEXTOS

7.900

DES DEL 2016

7.298

+24.000
BENEFICIARIS

4.712

1.941
1.227
290 197
LÍBAN
ESCOLES + ASSENTAMENTS

19.910
TEMPORADA 2016/17

GRÈCIA
CAMPS + ESCOLES

3.168

TEMPORADA 2017/18

ITÀLIA
MENAs

487

476
CATALUNYA
MENAs

476

TEMPORADA 2018/19
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INCLUSIÓ
SOCIAL

BENESTAR
PEDIÀTRIC
El programa de Benestar Emocional Pediàtric fomenta les
emocions positives dels infants amb malalties i contribueix al benestar emocional d’infants amb malalties greus
de tot el món. Dins d’aquest programa es duen a terme
diferents projectes com la donació de materials i/o entrades, experiències il·lusionants i accions als hospitals.
Mitjançant el projecte Il·lusions s’organitzen trobades
amb els jugadors del primer equip o de les diverses
seccions del Club, i la possibilitat d’assistir a un partit o
rebre material signat pels jugadors. Una part d’aquestes
experiències es porten a terme en col·laboració amb la
Fundació Make-A-Wish i la Fundación Pequeño Deseo.
NADAL TOT L’ANY
El projecte de la Fundació Nadal tot l’any millora l’estada
del malalts. Durant l’època de Nadal els jugadors del primer equip –al costat de la Junta Directiva i els patrons
de la Fundació– visiten els 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 Pare Alegre i la Casa
Ronald McDonald.
Aquesta iniciativa s’ha ampliat amb l’activitat Nadal tot
l’any, amb els equips de seccions Barça Lassa de bàsquet,
Barça Lassa d’hoquei patins, Barça Lassa d’handbol i Barça Lassa de futbol sala. La visita nadalenca es fa conjuntament amb les jugadores del primer equip femení.
ROBOT POL
El projecte Robot Pol ofereix als infants una vivència
inoblidable gràcies a un robot que els fa de guia virtual
al Tour Experience del Museu del Barça.
Cada dia l’infant d’un hospital viu l‘experiència acompanyat de dos voluntaris de la Fundació. Aquest projecte es
realitza conjuntament amb la Fundació Eric Abidal i amb
la col·laboració de la Fundació Enriqueta Villavecchia i els
hospitals de Sant Joan de Déu, Vall d’Hebron, de la Santa
Creu i de Sant Pau, Germans Tries i Pujol i Parc Taulí. n
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SE N’HAN BENEFICIAT
MILERS D’INFANTS
QUE PATEIXEN
ALGUNA MALALTIA
O QUE ES TROBEN
EN SITUACIÓ DE
VULNERABILITAT
MITJANÇANT EL
PROJECTE ‘IL·LUSIONS’
LA FUNDACIÓ
CONTRIBUEIX AL
BENESTAR EMOCIONAL
D’INFANTS AMB
MALALTIES GREUS
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JUGADORS DEL PRIMER
EQUIP –AL COSTAT DE
LA JUNTA DIRECTIVA
I ELS PATRONS DE LA
FUNDACIÓ– VISITEN
DIVERSOS HOSPITALS

EL PROJECTE
‘ROBOT POL’, AMB EL
SUPORT DE SOCIS I
VOLUNTARIS, PERMET
ALS INFANTS VIURE
UNA EXPERIÈNCIA
FASCINANT
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INTEGRACIÓ
SOCIAL
La Fundació Barça aposta, mitjançant l’esport i l’educació en
valors, pel foment de la integració social d’infants i joves de
comunitats vulnerables afectats per problemàtiques com la
pobresa, la desigualtat i diferents formes de dicriminació.
Els nens i nenes de Catalunya que viuen en situació
de vulnerabilitat són un dels focus més destacats de la
tasca de la Fundació Barça. En l’àmbit de la integració
social, milers d’infants s’han beneficiat de diversos
programes en què s’ha utilitzat la metodologia FutbolNet, gràcies a la col·laboració de les diputacions de
Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona i dels ajuntaments
del municipis on s’implementa el programa, així com
gràcies a la col.laboració de Made to Play de Nike.
També es porta a terme el programa Invulnerables
en col·laboració amb el Departament de Treball, Afers
Socials i Família de la Generalitat de Catalunya i amb
el suport de la Fundació Bancària “la Caixa” a diversos
llocs de Catalunya, sota l’impuls de Sor Lucía Caram.
En aquest àmbit, també, s’han dut a terme projectes a
diferents països del món com l’Aràbia Saudita, Egipte, Qatar i 35 països de l’Àfrica, aquests darrers en col·laboració
amb el Comitè Olímpic Internacional. (COI) i amb la seva
organització Olympafrica. n
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INCLUSIÓ
SOCIAL
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CONSOLIDACIÓ
2016-2019

MILERS D’INFANTS
S’HAN BENEFICIAT DE
DIVERSOS PROGRAMES
EN QUÈ S’HA APLICAT
LA METODOLOGIA
‘FUTBOLNET’
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INCLUSIÓ
SOCIAL

© FC BARCELONA / MANEL GIMENO

PROJECTE
DIVERSITAT
La Fundació també adapta la metodologia FutbolNet a
infants i joves amb discapacitat. Dins d’aquest programa es desenvolupen dues tipologies: el programa
Diversitat i el programa Inclusió.
El projecte de Diversitat reuneix un grup específic de
persones amb discapacitat en edats compreses entre
els 8 i els 21 anys de la ciutat de Barcelona i que no
han tingut l‘oportunitat de fer activitats esportives per
diversos motius (transport, problemes econòmics,..).
Els ajuden a familiaritzar-se amb l’esport i després es
poden derivar a altres activitats inclusives de la ciutat.
D’altra banda, el projecte d’Inclusió funciona amb
grups mixtos d’infants amb diversitat funcional (actualment dels centres Escola Ìtaca i Escola Pau Romeva),
on es fomenta la pràctica esportiva com un espai de
lleure on el més important és la participació de tots
els beneficiaris, independentment de la discapacitat
que pateixin. n

ESPECIAL 25 ANYS FUNDACIÓ _ 41

CONSOLIDACIÓ
2016-2019

AGENDA NACIONS UNIDES 2030

El compromís de la Fundació Barça és contribuir a
l’acompliment dels objectius de desenvolupament
sostenible (ODS) del 2030 a través de l’esport. Els objectius que estableix la Fundació són la participació en la
construcció d’un món més igualitari i inclusiu, portant a
terme programes de suport a infants vulnerables arreu
del món. L’esport per al desenvolupament (S4D) és una
eina per prevenir la violència, i facilitar la inclusió social
i l’accés a l’educació.
A banda dels programes propis, l’any 2018, la Fundació
Barça i l’Unicef van establir una aliança per a la investigació en els esports per al desenvolupament i un grup
de treball internacional per millorar la coordinació i
garantir els beneficis per als infants. Aquest grup va convidar els interessats en els esports a dissenyar un marc
específic de S4D enfocat a la infància. El resultat d’aquest
treball, que es presentarà el 2020, pretén esdevenir un
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referent per a totes les organitzacions que ofereixen
programes per a nens i nenes amb un component S4D.
Les dues entitats van detectar una mancança important de proves sòlides en matèria d’esport per al
desenvolupament, la qual cosa va portar a elaborar un
primer estudi, anomenat Getting into the Game, presentat el març del 2019, on es constata que la participació
dels infants en l’esport millora els resultats educatius i
el desenvolupament d’habilitats, inclosos el seu apoderament, autoestima i capacitat de lideratge. Aquestes
qualitats contribueixen al benestar general i a les perspectives de futur propis. En una segona fase, els investigadors testejaran les recomanacions de l’informe en els
programes, tant els de projectes d’Unicef finançats per
la Fundació Barça al Brasil, la Xina, Ghana i Sud-àfrica,
com els projectes en països afectats per conflictes o
desastres naturals. n
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ESPORT PER AL
DESENVOLUPAMENT

ORÍGENS DE L’ESPORT PER AL DESENVOLUPAMENT

© FC BARCELONA / GERMÁN PARGA

El concepte ‘esport per al desenvolupament’ sorgeix
per primer cop l’any 1922, quan l’Organització
Internacional del Treball (OIT) i el Comitè Olímpic

Internacional (COI) reconeixen l’esport com una eina
per millorar la qualitat de vida de les persones que
viuen en entorns en conflicte i desastres naturals. n
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LA FUNDACIÓ, CREIXEMENT

13/14

14/15

15/16

+ 1.539.000

12/13

+ 700.000

+ 400.000

11/12

+ 490.000

+ 400.000

10/11

+ 300.000

+ 220.000

En els últims anys la Fundació ha registrat un notable creixement pel que fa al nombre
de beneficiaris. La dinàmica comença a canviar a partir de l’any 2011 amb la posada en
marxa d’un nou plantejament i nous programes, tant a Catalunya com arreu del món, amb
creixements de més de 100.000 beneficiaris anuals fins l’any 2016, on el creixement és de
més de 300.000, i l’any següent de més de mig milió més.

+ 1.063.000

EVOLUCIÓ BENEFICIARIS

16/17

17/18
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13/14

10,5M

8,1M

9,0M
12/13

9,8M

11/12

10,1M

10/11

6,5M

5,8M

A partir de la temporada 11/12 s’inicia un canvi de tendència en el creixement del pressupost de la
Fundació, ja que es passa d’una mitjana de 5 milions anuals a 6,5 milions. L’any següent s’arriba als nou,
xifra en la qual es mantindrà (entre 9 i 10 milions) fins al 2017, quan es fa un nou salt qualitatiu fins als 17
milions. En només set anys s’ha triplicat el pressupost de la Fundació.

14/15

15/16

16/17

17,3M

EVOLUCIÓ DEL PRESSUPOST

17/18

I

CONSOLIDACIÓ

TIPUS DE FINANÇAMENT
Un altre dels canvis importants que s’han impulsat en els darrers anys és l’increment del pressupost amb
finançadors externs per tal que l’aportació del Club (0,7% del seu pressupost anual) i dels jugadors i tècnics
professionals (0,5% del seu salari anual) no sigui la part més important del pressupost total. Actualment més del
50% del pressupost ja no prové de fons propis sinó d’empreses i fundacions del nostre país i d’arreu del món.

20%

22%

56%

51%

42%

24%

27%

41%

80%

78%

44%

49%

58%

76%

73%

59%

10-11

11-12

12-13

13-14

14-15

15-16

16-17

17-18

FONS PROPIS

FONS EXTERNS

XARXES SOCIALS
Amb l’aparició de les xarxes socials el Club i, per descomptat, la Fundació han dut a terme una important tasca de difusió a través de
diversos canals de comunicació digitals. D’aquesta manera, l’any 2010 es crea el perfil de Facebook de la Fundació que actualment té més
de 5,3 milions de seguidors, i també el de Twitter, amb més de 47.000. L’any 2017 s’obre el compte d’Instagram, que en té més de 111.000.

5M

TWITTER

FACEBOOK

INSTAGRAM

5,3 M

JUNY 2019

4M

3,6 M

111 K

JUNY 2017

JUNY 2019

3M

46,7 K
JUNY 2019

2M

13,2 K

JUNY 2017

0

1M

JUNY 2017
ESPECIAL 25 ANYS FUNDACIÓ _ 45

MÉS D’UN MILIÓ I MIG DE
En grans xifres, actualment a Catalunya la Fundació està present a 46 localitats, on, mitjançant els programes, s’ha
arribat a més de 460.000 beneficiaris. En l’àmbit internacional, durant l’exercici 2017/18 s’ha actuat a 59 països, on s’ha
arribat a més d’1,5 milions d’infants. En total, la Fundació Barça, durant els darrers anys, ha donat suport a més de 5
milions d’infants i joves de Catalunya i d’arreu del món.

CATALUNYA

46 460.000
LOCALITATS

BENEFICIARIS

INTERNACIONAL

59 1.539.000
PAÏSOS
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BENEFICIARIS A TOT CATALUNYA + INTERNACIONAL

BENEFICIARIS A 59 PAÏSOS
PREVENCIÓ VIOLÈNCIA
PREVENCIÓ
‘BULLYING’
Programa de formació
i capacitació per a la
prevenció del bullying.

JUSTÍCIA
JUVENIL
Programa de reintegració
adreçat a joves privats
de llibertat.

ACCÉS I REFORÇ A L’EDUCACIÓ

INCLUSIÓ SOCIAL
REFUGIATS
Programa
d’inclusió social
d’infants i joves
refugiats.

BENESTAR
EMOCIONAL PEDIÀTRIC
Programa adreçat a infants
amb malalties greus.

DIVERSITAT
Foment de la inclusió de nens
i nenes amb discapacitat
(física i/o psíquica).

INCLUSIÓ
Programa d’integració
per a infants en risc
d’exclusió social.

MASIA
SOLIDÀRIA
Educació en valors als
esportistes/ jugadors de la
Masia 360.

PREVENCIÓ VIOLÈNCIA
VIOLÈNCIA
JUVENIL
Programa de prevenció
de violència juvenil en
contextos vulnerables.

ACCÉS I REFORÇ A L’EDUCACIÓ

INCLUSIÓ SOCIAL
REFUGIATS
Programa
d’inclusió social
d’infants i joves
refugiats.

BENESTAR
EMOCIONAL PEDIÀTRIC
Programa adreçat a infants
amb malalties greus.

DIVERSITAT
Foment de la inclusió de nens
i nenes amb discapacitat
(física i/o psíquica).

INCLUSIÓ
Programa d’integració
per a infants en risc
d’exclusió social.

ACCÉS
A L`EDUCACIÓ
Programa d’accés a
l’educació per a infants en
contextos vulnerables.
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CONSOLIDACIÓ
2016-2019
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ALIANCES

SUMANT
CONTRA LES
DESIGUALTATS

Fundació Sant Joan de Déu

© FC BARCELONA / GERMÁN PARGA

La Fundació Barça participa des del començament en la campanya de l’Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona per construir el SJD Pediatric Cancer Center. Es tracta d’un nou centre
que tindrà capacitat per a 400 pacients l’any.

UNICEF

Open Arms

Des de l’any 2006 aquesta aliança ha estat un referent innovador que s’ha anat consolidant. Actualment es dona suport
a projectes d’accés a l’educació a Ghana, el Brasil, Sud-àfrica i
la Xina. D’altra banda, les dues entitats treballen en la potenciació de l’esport per al desenvolupament com una aposta per
millorar l’impacte de l’esport en la lluita contra les desigualtats.

L’acord té l’objectiu de millorar el coneixement de la crisi de
persones refugiades gràcies a activitats educatives i de sensibilització dutes a terme a bord del vaixell Astral en diferents
ports de Catalunya. A més, actualment es desenvolupa un nou
projecte per aconseguir la sensibilització en origen i lluitar
contra els tòpics de la població migrant.
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ACNUR / UNHCR

El projecte consisteix en el desenvolupament de tallers d’educació per mitjà de titelles i que tenen com a objectiu sensibilitzar sobre la crisi de les persones refugiades i millorar l’acollida
a les nostres ciutats i comunitats.

La Fundació Barça comparteix amb ACNUR (Alt Comissionat
de les Nacions Unides per als Refugiats) la preocupació per la
situació de les persones refugiades d’arreu del món, així com
la projecció pública d’aquesta problemàtica.

© FC BARCELONA / GERMÁN PARGA
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Creu Roja Catalunya

La Fundació Barça i l’Éric Abidal Foundation tenen un acord
per portar a terme el programa Robot Pol, que permet a infants malalts visitar el Camp Nou i el Museu mitjançant un
robot teledirigit.

© FC BARCELONA / GERMÁN PARGA

Éric Abidal Foundation

L’acord entre la Fundació Barça, la Fundació Bancària “la Caixa”
i Pies Descalzos radica en la creació d’una escola a Barranquilla (Colòmbia) on la Fundació aporta la seva metodologia
FutbolNet a través de l’esport i l’activitat física.

© FC BARCELONA / GERMÁN PARGA

Fundación Pies Descalzos

Fundació Lilian Thuram

Fundació Johan Cruyff

La Fundació Barça i la Fundació Lilian Thuram treballen plegats en l’educació contra el racisme, amb l’objectiu de desmuntar els mites amb els quals la història ha condicionat i construït
els prejudicis racistes de les persones.

La Fundació Barça dona suport a diverses iniciatives d’aquesta
entitat creada per Johan Cruyff. L’objectiu d’aquesta aliança és
fomentar la inclusió, l’educació en valors i la pràctica d’hàbits
saludables, i el desenvolupament personal de nois i noies.
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CONSOLIDACIÓ
2016-2019

Fundació Edmílson

Invulnerables
Impulsem l’educació en valors per als nens i nenes de barris
i localitats vulnerables. Ho fem implementant un programa
d’inclusió social de metodologia FutbolNet.

© FC BARCELONA / VÍCTOR SALGADO

La Fundació Edmílson té com a objectiu fomentar la inclusió i
l’educació en valors. Conjuntament, s’impulsen accions educatives i esportives entre els infants i joves més vulnerables
del Brasil.

Scholas Occurrentes
Scholas Occurrentes és una xarxa mundial de centres educatius impulsada pel papa Francesc. La nostra aliança consisteix
en la promoció de la pau i l’educació en valors, que tenen com
a objectiu la integració dels infants i joves més vulnerables.
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En el marc del programa de millora del benestar emocional
pediàtric, la Fundació treballa amb sis hospitals pediàtrics de
referència a Catalunya.

© FC BARCELONA / VÍCTOR SALGADO

Sis hospitals pediàtrics a Catalunya

Special Olympics

Fundació Agitos

La Fundació Barça col·labora des del 2009 en projectes amb
Special Olympics Catalunya. Fomentem la pràctica de l’esport
i d’altres activitats de lleure. Entre les activitats conjuntes destaquen la Marxa Special Olympics per la ciutat de Barcelona.

L’esport és una gran eina per a la inclusió social de les persones amb discapacitat. Conjuntament treballem en la creació/adaptació de metodologia FutbolNet per a la inclusió
de persones amb discapacitat.
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ESPAI
FUNDACIÓ
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SENSIBILITZACIÓ

El 16 d’octubre del 2017 es va celebrar l’acte d’inauguració de l’Espai Barça Fundació, ubicat a la Sala París
del Camp Nou, i que té com a objectiu mostrar el poder
transformador de l’esport per mitjà de la tasca que
desenvolupa la Fundació. Es tracta d’un espai que, mitjançant les noves tecnologies, mostra les metodologies,
els programes i les línies de treball de la Fundació.
Quan els visitants accedeixen a l’Espai Barça Fundació
troben un robot, en Dream-E, que els dona la benvinguda i els explica breument on són, què faran i com
poden interactuar amb l’Espai i els seus dispositius
electrònics. Aquest robot humanoide de la sèrie Pepper
és dels tecnològicament més avançats del món.
L’exposició planteja un recorregut pel món per mitjà de
la vida real de sis beneficiaris d’alguns dels projectes més
representatius de la Fundació: a Bangladesh, el Brasil,
el Líban, Indonèsia, Colòmbia i Catalunya. Aquesta tecnologia ofereix la possibilitat d’experimentar mitjançant
unes ulleres VR 360° la vida d’alguns dels seus beneficiaris, i alhora conèixer els obstacles a què s’enfronten i
les oportunitats que ofereix la Fundació mitjançant els
seus programes.
També hi ha un seguit de pantalles interactives amb
jocs d’estètica retro que permeten al visitant esdevenir un educador de la Fundació que pren decisions per
aconseguir resoldre problemes d’integració o conflictes,
aplicades habitualment a les sessions FutbolNet. La part
final de l’exposició l’ocupa un videomapatge de vuit metres on s’explica d’una manera molt gràfica i senzilla què
fa l’entitat, quins objectius té, amb quines vies es finança
i com es gestiona. Durant l’últim any l’Espai Fundació ha
rebut més de 70.00 visites. n
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CONSOLIDACIÓ
2016-2019

CAMPANYES

COMUNICAR I
SENSIBILITZAR
Les campanyes són una eina per donar a conèixer el treball de la Fundació a diferents públics. Alhora serveix per
sensibilitzar la societat sobre les causes socials en què
està involucrada l’entitat. Així mateix és un vehicle per donar a conèixer el posicionament de la Fundació en temes
d’actualitat inqüestionable i rellevància social. n
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Noves regles

Canviar les regles del joc per aconseguir que cap infant quedi fora de joc és l’objectiu d’aquesta campanya
de sensibilització de la Fundació Barça. La campanya
ens mostra un grup de nens i nenes que fan sentir la
seva veu explicant-nos unes noves regles de joc com a
eina per canviar les seves vides.

Bullying

UNICEF 10è Aniversari

La Fundació Barça va llançar el 2017 una campanya de sensibilització sota el lema Un de cada deu som tots, per promoure
la corresponsabilitat de la societat vers el bullying.

Campanya de sensibilització entre UNICEF i la Fundació Barça
per remarcar els resultats de l’aliança coincidint amb el desè
aniversari d’aquesta organització. Es va signar un nou acord
que implicava un finançament de 2 milions d’euros anuals.

Per als Valents

Sign and Pass

La Fundació Barça s’uneix al SJD Pediatric Cancer Center per
vèncer el càncer infantil. Leo Messi ha estat el primer a donar
suport a la campanya, que ha permès recaptar 30 milions d’euros per construir aquest nou centre hospitalari de referència.

La Fundació Barça i l’ACNUR, l’Alt Comissionat de les Nacions
Unides per als Refugiats, van llançar una campanya de suport a les persones refugiades. Leo Messi i Gerard Piqué van
ser els referents d’aquesta acció.
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FUNDACIÓ
BARÇA

PATRONAT
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El Patronat de la Fundació Barça és el màxim òrgan de
govern d’aquesta entitat i entre les seves funcions hi
ha l’aprovació dels comptes anuals, així com la tutela
dels diferents projectes que porta a terme la Fundació. Aquest consell fa diverses reunions de seguiment
durant la temporada, en què s’analitzen els detalls de
cadascuna de les iniciatives socials que l’entitat impulsa a Catalunya i al món. n

PRESIDENT
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JOSEP MARIA BARTOMEU
I FLORETA

SECRETARI

JORDI CALSAMIGLIA
I BLANCAFORT

VOCAL

RAMON ALFONSEDA
I POUS

VOCAL

MOHAMMED CHAIB
I AKHDIM

VOCAL

ANTONI ESTEVE
I CRUELLA

VOCAL
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ROSA M. LLEAL
I TOST

VOCAL

ENRIC ROCA
I MATEO

VICEPRESIDENT 1R
JORDI CARDONER
I CASAUS

VOCAL

ORIOL TOMÀS
I CARULLA

VOCAL

FELIP BOIXAREU
I ANTOLÍ

VOCAL

RAMON CIERCO
I NOGUER

VOCAL

RAMON GARRIGA
I SAPERAS

VOCAL

JOSEP MALDONADO
I GILI

VOCAL

ANTONIO TOMBAS
I NAVARRO

TRESORER

ENRIQUE TOMBAS
I NAVARRO

VOCAL

XAVIER AGUILAR
I HUGUET

VOCAL

SOR LUCÍA
CARAM

VOCAL

CARLES CUNÍ
I LLAUDET

VOCAL

ANTONI GUIL
I ROMÁN

VOCAL

XAVIER PÉREZ
I FARGUELL

VOCAL

JOAQUIM TRIADÚ
I VILA-ABADAL
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ENTREVISTA A JORDI CARDONER

Vicepresident primer del FC Barcelona i
vicepresident primer del Patronat de la Fundació

“EL VESSANT SOCIAL
FORMA PART DE LA
NOSTRA IDENTITAT”
FRANCESC PERARNAU
FOTOS: ©FC BARCELONA / GERMÁN PARGA
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J

ordi Cardoner, vicepresident primer del FC Barcelona i màxim responsable
de l’Àrea Social del Club, és
també qui pilotarà la celebració dels 25 anys de la
Fundació Barça. En aquest
període ha estat una tradició que el govern executiu de la Fundació recaigués, per delegació expressa del
president, en una persona de la màxima
confiança, paradigma de la sensibilitat, la
integritat i el sentiment del barcelonisme.
Com va començar tot?
Parlem de l'any 1994. En aquell moment
es podria entendre que hi havia una certa
amenaça cap als clubs, pocs, que es van
deslliurar de ser obligadament societat
anònima. La Fundació podia ser un refugi
on, fins i tot, podia haver amagat el Club
per protegir-lo, si calia.
Va ser una iniciativa del tot pionera, quasi revolucionària, diuen.
El Barça va ser absolutament innovador,
ja que els clubs no tenien fundacions. Un
cop més a la història, el Barça es va anticipar als temps i ho va fer en línia amb
l'esperit i l'ànima de les essències del
barcelonisme pel que fa a la seva vessant social, una vessant tan important
en la nostra identitat que ha esdevingut
el tret diferencial que ens ha portat a
ser més que un club. Estem parlant de
temàtiques de responsabilitat social corporativa que ara es vehiculen a través de
la Fundació.
Vostè se'n fa càrrec el 2015.
Enteníem que la vicepresidència social
devia ser a la vegada la responsable de
la Fundació. Són dues branques d'una
mateixa cosa, una amb incidència directa en els nostres socis i aficionats, majoritàriament a Catalunya, on rau el 92%
d'aquest col·lectiu, i l'altra a la resta del
món, on tenim 300 milions de seguidors.

“A LES ESCOLES ON
HEM TREBALLAT EL
‘BULLYING’ S’HAN
REDUÏT EN UN 38%
EL NOMBRE DE
VÍCTIMES”

Quins canvis o noves estratègies es plantegen aleshores?
Primerament, una revisió important per
tal de fer un filtre i poder centrar-nos, al
voltant de la infància, en tres focus: la prevenció de la violència, el treball per a la inclusió social i l'educació en valors. Aquest
és el nostre triangle bàsic. A partir d'aquí
comencem a afilar algunes coses i treure
allò que no encaixa.
Continua ‘FutbolNet’ la seva trajectòria
d'èxit?
Absolutament. Constantment comprovem
els resultats de la seva implementació en la
vida dels nens, nenes i joves més vulnerables.
Quins objectius té ara la Fundació?
Volem créixer en l'àmbit internacional de
manera consolidada fins a més dels 50
països on som avui. La fita en el període
2015-2021 és arribar als 2 milions de beneficiaris. Ara estem a 1,6 milions i ho podem
aconseguir. Veníem de 400.000. La dada és
que multiplicarem per 6, o sigui un 600%
més de beneficiaris d'ençà que vam entrar
al Club el 2010. Respecte als països, aquest
any volem aprofundir el nostre impacte en
els països en els quals ja hi som.
També s’ha crescut en estructura.
Sí, hem passat de 5 a 27 executius de la
Fundació.
Quan es parla de prevenir la violència,
cap a on mira la Fundació?
En el tema de la prevenció de la violència
en l'àmbit de la joventut, el més destacable
gira entorn del bullying. Hem desenvolupat una metodologia pròpia i hem celebrat ja dos simpòsiums des del 2015. Ja
tenim 50.000 beneficiaris en els darrers
dos anys, nens i nenes que han pogut gaudir d'una eina prou eficaç. Les dades parlen per si mateixes. A les escoles on hem
treballat s'ha reduït en un 38% el nombre
de víctimes i en un 24% els assetjadors. I,
compte, perquè hem baixat en més d'un
60% els casos de cyberbullying com a resultat de tallers de sensibilització a 25 escoles. La lluita contra el cyberbullying l'hem
incorporat aquest curs de la mà de Peter
Smith, un expert amb càtedra pròpia a la
Universitat de Londres sobre el tema.
Sovint ha explicat que l'exclusió pot ser
de caràcter natural i de caràcter social.
La diferència i el tractament són molt clars.
Quan algú es posa malalt, d'alguna manera
pot anar quedant-se fora de la rutina social
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que li pertoca. Per això tenim els programes
de Benestar Pediàtric als hospitals. Estem
parlant de 140.000 beneficiaris, on entren
tota mena d'accions de proximitat, començant per les visites que hi fan els nostres
jugadors, que això és només la punta de
l'iceberg, o les moltes actuacions com la de
la Penya dels Petits Valents de l'Hospital de
Sant Joan de Déu, passant per la feina del Robot Pol, que cada dia de l'any és a un hospital
diferent amb els nostres voluntaris. La Fundació té més de 50 voluntaris, que també són
socis del Club, i són els que ajuden a reforçar
l'estat d'ànim de tants i tants nens que per diverses raons són als centres mèdics del país.
Els refugiats, un front molt actiu de la
Fundació, també necessiten atenció al
marge de l’assistencial.
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“EN EL PROGRAMA
DE REFUGIATS
DONEM SUPORT
EMOCIONAL A UNS
24.000 INFANTS A
GRÈCIA, EL LÍBAN I
EL SUD D’ITÀLIA”

i el sentit de la dignitat, ja que molts d’ells
han quedat separats de les seves famílies.
Focalitzem els esforços en el fet que es puguin integrar a les comunitats on han anat
a parar. FutbolNet aconsegueix que els
nens sirians que són al Líban acabin relacionant-se després de jugar amb els nens
libanesos. I a casa nostra, no ho oblidem,
actuem sobre 400 nens i nenes menors no
acompanyats a 17 centres mitjançant sessions de FutbolNet.

Per al col·lectiu de refugiats, implementem
programes socioeducatius a uns 24.000
nens amb els quals treballem al Líban,
Grècia i el sud d’Itàlia des de fa dos anys.
Busquem que millorin la seva autoestima

No ho sembla però seguim parlant de
futbol, Barça, sentiments, passió per uns
colors...
Sí, el joc és la màgia. El FutbolNet, finalment, és l'eina d'allò que podem anomenar aprendre jugant. De l'entreteniment
que genera aquesta activitat aconseguim

del Barça i l’altre acompanyar el nostre brànding en l'àmbit internacional. Si al Barça un
patrocinador li dona a l'any 150 milions, els
dona també perquè som més que un club.
En preparen alguna de grossa per a
aquest any tan especial?
Fem el salt definitiu als Estats Units. Ja es
va anunciar a la roda de premsa amb Pau
Gasol que faríem una Fundació amb seu
americana. Ja hem iniciat els tràmits pertinents per constituir la Fundació als Estats
Units, que és una de les societats amb més
tradició filantròpica, i on les desgravacions
per donatius arriben al 100%.

reduir els problemes de cadascú i de l'entorn. Poso com a exemple l'any 2013, el
Peace Tour a Israel i Palestina, on vam fer
que nens de dues identitats nacionals tan
enfrontades juguessin feliços sota el paraigua blaugrana de la nostra Fundació.
Amb quins terminis es treballa i planifica?
No volem portades de diaris que parlin
de la Fundació, aquí no guanyem Champions, ens dediquem a treballar la nostra part i a esperar que la feina dels 27
executius i del Patronat acabi provocant
aquest efecte de transformació al llarg
del pla estratègic estructurat de cinc
anys (2016-2021). El nostre indicador serà
el nombre de beneficiaris i l'impacte de
millora que podrem mesurar gràcies als
canvis aconseguits.

“EL NOSTRE
INDICADOR SERÀ
EL NOMBRE DE
BENEFICIARIS
I L’IMPACTE
DE MILLORA
ACONSEGUIT”
A més del gran impacte directe en la vida
dels beneficiaris, quins altres efectes
positius pot aportar el Club al treball de la
Fundació?
Principalment apropar la Fundació al soci

Com s'estructura tot allò que la Fundació
fa o en què participa?
De manera transversal, nosaltres treballem
projectes propis, aliances i col·laboracions.
Els primers els financem nosaltres i, normalment, els apliquem i executem a Catalunya, alguns dels quals amb la col·laboració de l'Obra Social “la Caixa”. Pel que fa a
les aliances, algunes les estem consolidant,
com les que ja tenim amb Unicef, el COI,
Scholas Ocurrentes, o Pies Descalzos de la
Shakira. I n’hem signat d’altres de noves
com, per exemple, la Gasol Foundation. En
aquesta llista hem d’afegir els acords amb
fundacions dels nostres jugadors, com la
de Messi, o com la de la Johan Cruyff Foundation, Edmílson, Abidal i Thuram, que seguiran creixent.
Un tercer nivell, el de col·laboracions, són
fets puntuals en els quals sumem imatge i
suport a causes que considerem inspiradores i alineades amb els eixos clau de la nostra identitat i sensibilitat social. La Fundació
participa quan algú organitza o canalitza
una iniciativa, i en un moment puntual podem aportar uns diners o tenir una presència o representació per un objectiu concret.
Com es commemorarà aquesta fita dels
primers 25 anys de la Fundació?
Com a fet significatiu podem avançar que,
coincidint amb el partit més proper a la
Diada de Sant Jordi, presentarem el llibre
d'aquests 25 anys, no com una història sinó
signat per totes aquelles persones amb
protagonisme en els nostres projectes, tant
personalitats reconegudes com personatges que potser avui són anònims però que
per a nosaltres han estat clau. Convidarem
tots aquells que han donat vida a la Fundació Barça. I ho rematarem l'any que ve amb
un gran acte de cloenda amb totes les celebrities i persones vinculades a la història
de la Fundació Barça. n
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LES VEUS DELS
NOSTRES ALIATS I
COL·LABORADORS
La Fundació Barça necessita aliances amb
tots els agents socials en el marc d’una estratègia de responsabilitat compartida. Cal establir objectius de compromís social i aportar,
cadascuna de les parts, tota la seva expertesa.
Les sinergies faran més innovadores les pro-
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postes i més eficaços i eficients els resultats.
Són moltes les personalitats, des del papa Francesc, la cantant Shakira, Henrietta Fore, directora executiva d’UNICEF, entre d’altres, que valoren aquesta tasca conjunta i han volgut deixar
el seu testimoni en aquestes pàgines. n

© FC BARCELONA / GERMÁN PARGA
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Des de la Creu Roja i la Fundació Barça
treballem conjuntament per promoure la
integració de les persones refugiades que
arriben a casa nostra alhora que sensibilitzem
la ciutadania per afavorir-ne l’acollida. Per a
la Creu Roja és rellevant aquest compromís
comú amb una institució amb qui compartim
valors i projectes solidaris a favor de la
convivència i la inclusió de les persones més
vulnerables”
JOSEP QUITET

President de Creu Roja Catalunya

Com deia el meu pare:
´Sols no podem fer-ho,
ho hem de fer junts’.
Per això estic molt contenta
d’aquesta aliança”

©VALENTÍ ENRICH

SUSILA CRUYFF
Presidenta de la Cruyff Foundation
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M’agradaria felicitar la Fundació Barça pels
25 anys fent accions socials d’una manera
diferent, creient en els drets de l’infant i en el
desenvolupament que poden tenir a través
del futbol i de la metodologia aplicada. Per a
mi és molt important tenir-los com a socis i
és molt més important saber que creuen que
poden canviar la vida de moltes persones; el
nostre somni és canviar les regles del joc”
JOSÉ EDMÍLSON GOMES DE MORAES

©FC BARCELONA / G. PARGA

Fundador de la Fundació Edmílson

Amb el FC Barcelona comparteixo molt més
que una part de la meva trajectòria professional, comparteixo també els valors que els defineixen: el respecte, la lluita, el treball en equip,
la superació, l’esforç... Valors que intentem
transmetre des de la Fundació Éric Abidal i
que compartim també amb la Fundació Barça.
Aquesta és la base sobre la qual construïm els
nostres projectes. L’aliança amb la Fundació
Barça ens ha permès unir sinergies i dur a
terme projectes innovadors, i ajudar així molts
nens i nenes que estan passant per situacions
de salut molt dures i complexes”
ÉRIC ABIDAL

Fundador de la Fundació Éric Abidal
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L’èxit d’un equip és el resultat d’una
multiplicitat de virtuts humanes: l’harmonia,
la lleialtat, la capacitat d’amistat i de diàleg, la
solidaritat; es tracta dels valors espirituals que
es converteixen en valors esportius”
PAPA FRANCESC

© MÁXIMO GARCÍA DE LA PAZ

©FC BARCELONA / G. PARGA

266è papa de l’Església catòlica

64 _ ESPECIAL 25 ANYS FUNDACIÓ

Aquest 2019 és un any rodó: commemorem
els 25 anys de la Fundació Barça i 10 anys de
col·laboració amb “la Caixa”. Així com el Barça
és més que un club, la nostra és més que
una aliança. Treballem, junts, per donar més
oportunitats als qui més ho necessiten, per
combatre la pobresa i l’exclusió a través de
l’esport. I ho fem des dels valors de joc net i
compromís social que ens agermanen”
JAUME GIRÓ

Director general de la Fundació Bancària “la Caixa”

© FC BARCELONA / MIGUEL RUIZ

La Fundació Leo Messi neix de l’enteniment de
Lionel amb tot el suport de la seva família, amb
la idea que tots els nens tinguin les mateixes
oportunitats. D’acord amb aquests fonaments,
estem actuant en favor dels infants i adolescents
en situació de risc a nivell nacional i internacional, en societat amb altres institucions que desenvolupen projectes alineats amb els ideals de
la Fundació: salut, educació i esport. Ens sentim
molt orgullosos d’estar realitzant, en l’actualitat,
un projecte conjuntament amb la Fundació FC
Barcelona i altres entitats, el Pediatric Cancer
Center de l’Hospital Sant Joan de Déu”
RODRIGO MESSI

President de la Fundació Leo Messi

La Fundació Barça canvia la vida de milers
de nens cada dia, com ha canviat la meva.
Gràcies al FC Barcelona per ser més que
un Club”
LILIAN THURAM

© COUNCIL OF EUROPE

President de la Fundació Lilian Thuram
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© FC BARCELONA / SANTIAGO GARCÉS

© SANTI PALACIOS

ALIATS I COL·LABORADORS
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El nostre compromís des que vam crear
l’organització el 2015 ha estat protegir les
vides en perill a la mar. Hem lluitat i treballat
tant en el mar com en terra amb el suport de
la societat civil. No només hem aconseguit
salvar d’una mort segura 60.000 persones a la
Mediterrània, sinó que també hem sensibilitzat
i conscienciat la societat davant aquesta
problemàtica. En el nostre recorregut, la
Fundació Barça s’ha convertit en un important
aliat per a les nostres accions d’informació i
sensibilització a la ciutadania”
OSCAR CAMPS

Fundador d’Open Arms

Em sento molt feliç de col·laborar amb la
Fundació Barça i la Fundació Bancària “la
Caixa”. Han estat dos socis fonamentals
des que vam començar a treballar junts
creant espais esportius per als nens i nenes.
Oferim una educació integral, i l’esport
és fonamental en el desenvolupament
psicomotriu i cognitiu del infants. Cal donarlos suport des de la infància”
SHAKIRA

Fundadora de la Fundació Pies Descalzos

© FC BARCELONA / M. RUIZ

ANDREAS DRACOPOULOS

Copresident de Stavros Niarchos Foundation

© UNICEF / NESBITT

© UNICEF / CHRISTINE NESBITT

© YIORGIS YEROLYMBOS

La col·laboració de la Stavros Niarchos
Foundation amb la Fundació Barça ha crescut
molt més del que vam preveure en un principi i
s’han obtingut uns resultats que molt poca gent
hauria imaginat. Aquest creixement orgànic
és una prova de l’enfocament de la Fundació
vers una cooperació oberta i professional, amb
una estratègia excel·lent. Voldria destacar la
profunda perspectiva humanitària que l’entitat
té en la seva tasca. Estem molt orgullosos de
poder comptar amb la Fundació Barça com a
col·laboradors i com a amics.”

L’extraordinària aliança entre Unicef i el
FC Barcelona es basa en la nostra visió
compartida de voler millorar la vida dels nens
a través del poder de l’esport. En els últims 14
anys, hem convertit aquesta visió en realitat en
arribar a més de 2 milions de nens a set països
amb iniciatives d’esport i protecció. També hem
encarregat estudis essencials i reunit un grup
de treball per millorar l’oferta esportiva per als
nens. Hem de seguir amb els esports en el cor
del nostre treball per millorar les vides dels
nens, sense importar on viuen”
HENRIETTA FORE

Directora executiva UNICEF
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Des de l’inici de la nostra aliança amb el FC Barcelona l’any 2014, hem construït una relació amb el
Club i la Fundació Barça arrelada en valors compartits, unint les persones a través de passions
compartides que tenen un impacte en les vides
d’altres persones a nivell mundial. És aquesta visió
compartida la que va portar a la iniciativa Eat Like a
Pro, que s’enfoca a capacitar les noves generacions
per viure i menjar de manera més saludable. Estem
orgullosos de tenir el FC Barcelona i la Fundació
Barça com a socis; tenim el desig comú de marcar
una diferència en les vides dels altres”
ZEYNEP YALIM UZUN

CMO BEKO

© EVV

Des de la Cambra de Comerç de Bogotà hem promogut la convivència sana, la seguretat ciutadana
i empresarial com un assumpte fonamental que
impacta l’entorn de negocis a la ciutat. Per això ha
estat tot un privilegi desenvolupar el projecte En la
juega amb la Fundació FC Barcelona, on busquem
disminuir el risc de conflictivitat juvenil a través
de l’esport. La metodologia FutbolNet ens ha servit
per generar entorns més segurs als barris, cosa
que, a més, facilita la tasca dels nostres comerciants. Esperem seguir treballant de la mà amb
vostès. Felicitacions pels seus 25 anys”
MÓNICA DE GREIFF

Presidenta executiva de la Cambra de Comerç de Bogotà

Fa un any vam constituir la Fundació Climent
Guitart per vehicular les accions socials que ja
fèiem a Guitart Hotels, centrades en la formació de
professionals per al turisme i el desenvolupament
de projectes benèfics. Treballar plegats amb una
institució tan universal com la Fundació Barça
representa un gran orgull i responsabilitat per a
nosaltres. Estem plenament compromesos amb
els dos projectes que compartim i que destinem
a MENAS i a infants malalts de càncer. En nom de
la fundació que presideixo us felicitem per assolir
aquestes noces d’argent i us encoratgem que la
vostra meravellosa tasca solidària no s’aturi”
CRISTINA CABAÑAS

Presidenta de la Fundació Climent Guitart
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Des del 2014, quan vam començar la nostra
col·laboració amb la Fundació Barça, el nostre
programa conjunt Olympafrica FutbolNet Cup
ha permès que mig milió de nenes i nens
experimentin valors olímpics fonamentals com
el respecte, l’amistat i l’excel·lència a través de
la pràctica de l’esport. Confiem que la nostra
col·laboració amb la Fundació Barça seguirà
complint l’objectiu principal del moviment
olímpic per construir un món millor a través de
l’esport”
PERE MIRÓ

Director general adjunt del COI

L’aliança amb la Fundació Barça fa possible que
nens i nenes de programes de pobresa infantil
puguin gaudir del Campus de Futbol Solidari de
la Fundació Catalana de Futbol, on es fomenten
els valors intrínsecs de l’esport com ara la
integració, la companyonia, el respecte o els
hàbits saludables”
PERE GUARDIOLA I TEY

President de la Fundació Catalana de Futbol

Al mes de juny passat es va portar a terme la
signatura del conveni amb la Gasol Foundation.
Aquesta nova aliança busca donar suport a
la infància i la joventut dels col·lectius més
vulnerables mitjançant l’esport i l’educació en
valors amb la finalitat de contribuir a una societat
més igualitària i inclusiva en les pròximes
temporades. La primera acció ha estat formar en
la nostra metodologia FutbolNet els educadors
locals i internacionals de la Gasol Foundation”
PAU GASOL

Fundador de la Gasol Foundation
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Gran Terra Energy ha estat present a Colòmbia
per més de 13 anys i, per mitjà de la nostra
filosofia Més enllà del Compliment, estem
enfocats a crear col·laboracions que donin
suport a la protecció i el respecte dels drets
humans a les regions on operem. És aquesta
filosofia la que ens va portar a forjar una aliança
amb la Fundació Barça i estem orgullosos
d’utilitzar l’esport com a vehicle per garantir el
respecte dels drets humans, millorar la vida i el
futur de nens, nenes i adolescents del Putumayo
i la construcció de pau a Colòmbia”
GARY GUIDRY

President i director executiu de Gran Tierra Energy

Des de fa set anys col·laborem amb la Fundació
Barça. Set anys en què hem tingut l’oportunitat
de millorar la vida de molts nens i joves,
principalment al Brasil. Nois als quals a través de
FutbolNet se’ls ha obert l’esperança de reorientar
les seves vides i aspiracions i alhora transformar
el seu entorn. Gràcies, Fundació Barça, per fer-ho
possible”
DANIEL RESTREPO MANRIQUE

Director d’Acció Social de la Fundació Mapfre

Els nens no estan fets per quedar-se quiets,
estan fets per jugar. En un moment en què els
nens es mouen poc, necessitem entrenadors
joves que puguin aprofitar el potencial de
l’activitat física: no només per l’alegria de
jugar, sinó també pels beneficis demostrats
d’estar actiu –millor atenció, comportament i
rendiment acadèmic-. Mitjançant la feina de
Nike i la Fundació Barça, els nens de totes les
procedències de Barcelona participen en esports
i juguen amb entrenadors compromesos amb el
seu desenvolupament”
DAN BURROWS

Senior Director, Social and Community Impact EMEA, Nike
70 _ ESPECIAL 25 ANYS FUNDACIÓ

La decisió del FC Barcelona de posar el logotip d’UNICEF a la part de davant de les seves
samarretes realment em va impactar.
Treballar en estreta col·laboració amb la Fundació Barça per utilitzar el futbol com a mitjà
per donar esperança als nens ens va donar
una perspectiva renovada sobre l’impacte que
podem tenir en els problemes socials.
Ens agradaria seguir treballant al costat de
vosaltres per tornar alguna cosa a la societat
i complir les expectatives dels aficionats del
Club”
MANORITO HOSODA

PES Sènior Producer, Konami

Felicitem efusivament la Fundació Barça
per aquest 25è aniversari d’àrdua feina que
confirma que el FC Barcelona és molt més que
un club.
Compartim la convicció que podem utilitzar
l’esport com una eina que contribueixi a
generar benestar i faciliti el desenvolupament
personal dels nostres nens i joves. Ens
entusiasma treballar amb un destacat equip
de professionals, amb una sincera sensibilitat
social i un afecte genuí cap a la regió
llatinoamericana”
ALEJANDRO POMA

Director executiu de la Fundació Poma, El Salvador

Fa molts anys que tenim el privilegi de comptar
amb el suport de la Fundació Barça per ajudarnos a millorar el benestar emocional dels nostres
petits valents. Actualment, gràcies a la seva
implicació per fer possible l’SJD Pediatric Cancer
Center Barcelona, la Fundació s’ha convertit en
un aliat estratègic per a l’Hospital Sant Joan de
Déu per aconseguir un dels objectius que les
dues institucions compartim: contribuir a crear
una societat més justa atenent a les necessitats
dels infants vulnerables tant de casa nostra com
d’arreu del món”
DR. MANEL DEL CASTILLO

Director gerent de l’Hospital Sant Joan de Déu
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Scotiabank està orgullós de col·laborar amb la
Fundació Barça per fer possible portar el festival
FutbolNet a nens i nenes d’Amèrica Llatina. Amb
el suport dels nostres socis comunitaris, podem
identificar i beneficiar els joves en comunitats
marginades. En complir 3 anys de dur a terme
aquesta iniciativa, hem arribat a més de 12.000
nens i nenes, ajudant-los a aprendre valors
positius com la integritat, el treball en equip, la
resolució de conflictes i el desenvolupament de
la seva #PotencialInfinito”
MIKE TASEVSKI

VP de Patrocinios Globales Scotiabank

El suport que la Fundació Barça dona any rere
any als i a les esportistes de Special Olympics
Catalunya és un dels pilars fonamentals per a la
continuïtat i el creixement de la nostra entitat.
Ens uneixen l’esport, els valors i les persones”
SERGI GRIMAU

President de Special Olympics Catalunya

Estem contents amb els resultats de l’aliança
entre la Fundació Barça i la Fundació Telmex
Telcel. Vam iniciar un gran projecte perquè
compartim valors fonamentals. A partir d’aquí,
el primer any vam arribar a mil nens en cinc
ciutats de Mèxic, per la qual cosa vam iniciar
una segona etapa, on hem ampliat el projecte
a set ciutats per buscar un impacte social més
gran a l’hora de prevenir la violència juvenil”
ARTURO ELÍAS AYUB

Director general de la Fundació Telmex Telcel
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Des de les nostres primeres converses, ens va fascinar
la idea de col·laborar amb el FC Barcelona, perquè
vam veure una alineació sorprenent pel que fa a valors i per la seva Fundació. Ens encanta la missió de la
Fundació i immediatament vam sentir que seria correcte donar suport al seu compromís d’ajudar milions
de nens a tot el món a través de l’esport i l’educació en
aquests valors que compartim. Estem molt contents
d’haver començat la nostra col·laboració i amb la
il·lusió de poder llançar els nostres projectes conjunts,
per així poder convertir-nos en una part integral del
gran treball que fa la Fundació i, en conseqüència,
contribuir a una societat millor”
RODRIGO BAZAN

Director executiu de Thom Browne

Col·laborar amb la Fundació Barça en el projecte
New Start for Refugee Kids (Nou Començament
per a Nens Refugiats) al Líban va ser una
experiència molt valuosa, que va ajudar a donar
educació a alguns dels més de mig milió de nens
refugiats de Síria. Tenim una llarga relació amb el
Barça, és un col·laborador molt fiable amb el qual
podem combinar esforços per aconseguir grans
resultats”
© FOTOPRO GANZ

URS KLUSER

Secretari general de la Fundació UEFA per a la Infància

© XAVIER RENAU

Que la Fundació Barça celebri el seu 25è
aniversari és motiu de felicitació i alhora una
oportunitat per agrair la feina que fa amb els
infants i els joves. Barcelona és coneguda arreu
del món, també, gràcies al Futbol Club Barcelona i ho és pels seus èxits esportius però també
per la seva solidaritat i pels valors que inspira
gràcies a projectes com el FutbolNet, en el qual
tenim l’honor de col·laborar. El Barça és, sens
dubte, més que un club”
DAVID ESCUDÉ

Diputat delegat d’Esports de la Diputació de Barcelona
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Des d’aquestes línies, em complau refermar el
compromís de la Diputació de Tarragona per
continuar treballant junts en favor dels col·lectius
més vulnerables, alhora que felicito la Fundació
Futbol Club Barcelona pel seu 25è aniversari,
però, sobretot, per la seva excel·lent tasca en la
creació d’oportunitats en un terreny no exempt
de dificultats: el camp de joc de la vida”
NOEMÍ LLAURADÓ I SANS

Presidenta de la Diputació de Tarragona

De la mateixa manera que el món de l’esport va
més enllà de l’estricta pràctica esportiva, l’èxit
del Futbol Club Barcelona no es pot mesurar
únicament pel seu palmarès futbolístic,
sinó per els seus valors. Vint-i-cinc anys
amb accions de caire social arreu del món i
adreçades a més d’un milió i mig d’infants
en situació vulnerable, converteixen el Barça
en un dels símbols més potents de la nostra
identitat nacional, però també en un poderós
referent social mundial. Enhorabona per
aquests anys de treball, compromís i exemple”
JOAN TALARN I GILABERT

President de la Diputació de Lleida

Promoure una societat justa, igualitària i
inclusiva mitjançant la força de l’esport és el
repte que afronta la Fundació, fent bona la
dita que el Barça és més un club. Les seves
actuacions, que afecten més d’un milió i mig
d’infants i joves a l’any, busquen provocar canvis
reals en la vida dels més vulnerables, amb els
quals treballen amb els valors de la humilitat,
l’esforç, el treball i el respecte. Felicitats!”

© EDDY KELELE

MIQUEL NOGUER PLANAS
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President de la Diputació de Girona

