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SALUTACIÓ
DEL PRESIDENT

U

n any més us presentem les fites i resultats de l’activitat de la Fundació FC Barcelona. És el nostre exercici anual de rendició de comptes d’una entitat que
dona tant de sentit al nostre treball. Coherents amb
les essències del Club, la Fundació FC Barcelona té el
propòsit ferm d’aconseguir que aquest món sigui un
lloc millor, centrant els nostres esforços a protegir els
drets dels nens i nenes a través de l’esport com a eina de canvi
social i d’educació en valors.
Durant l’exercici 2021/22 vam posar el focus a construir una
Fundació més propera. De la mà de la directora general de la
Fundació, la doctora Marta Segú, hem consolidat un equip humà
i professional, capaç d’enfrontar-se a nous desafiaments.
Hem constituït un nou Patronat amb persones rellevants en
l’àmbit empresarial i social per afrontar nous i significatius reptes, i hem posicionat i enfortit el valor afegit de la nostra Fundació
cap als partners i espònsors, col·laborant estretament i de manera transversal amb el Club. Al mateix temps estem posant un
especial èmfasi en els actius més importants de l’entitat com ara
jugadores i jugadors, socis i sòcies i aficionats i aficionades del
FC Barcelona perquè les accions de la Fundació siguin molt més
conegudes i tinguin més impacte a tot el món.
Cal destacar que hem seguit endavant amb les trobades amb
infants malalts de diversos hospitals pediàtrics de Catalunya
amb els nostres jugadors i jugadores dels primer equips i les
seccions del Club; s’han continuat desenvolupant els programes
per millorar la inclusió social de nens, nenes i joves vulnerables a
Catalunya, i de prevenció de la violència a Catalunya i a diferents
països arreu del món. Cal destacar la presentació del nou Sistema de Protecció de la Infància del FC Barcelona, treballat des de
fa anys entre el departament de Compliance del Club i la Fundació, per prevenir, detectar i acompanyar en casos de qualsevol tipus de violència contra la infància en el nostre Club i programes
de la Fundació, posat a disposició de qui vulgui implementar-ho
en el seu club o entitat.
També m’agradaria destacar el projecte Joves Futur + que
la Fundació FC Barcelona ha posat en marxa amb el suport de
la Fundació “la Caixa” i la col·laboració de la Direcció General
d’Atenció a la Infància i Adolescència (DGAIA) de la Generalitat de
Catalunya per afavorir la inserció social i laboral de joves extutelats. Aquests nois i noies, que vivien sota la protecció de l’administració, en arribar als 18 anys perden tot el suport i han d’emancipar-se sense tenir una xarxa familiar i social ben consolidada.
Un projecte que portarem a terme amb la col·laboració d’empreses solidàries i un equip de mentors voluntaris ens demostra que
el nostre treball és útil i constructiu.
Així mateix, la Fundació FC Barcelona i el Barça col·laboren des
de fa temps en diversos projectes en benefici de nens, nenes i joves refugiats a diferents llocs del món. A partir d’ara, a més, i després d’anunciar el 14 de juny la nova aliança global amb UNHCR/
ACNUR, l’Agència de les Nacions Unides per als Refugiats, el FC

Barcelona lluirà el logo d’aquesta entitat de l’ONU a la samarreta del primer equip masculí i femení de futbol i l’equip Fundació
Barca Genuine durant les pròximes quatre temporades.
Aquest acord global comportarà una aportació en metàl·lic de
400.000 euros per a 4 projectes en diferents països (100.000 euros per projecte i un per continent) més una donació en espècie
valorada pel Club en 100.000 euros per temporada).
No podem fer balanç de la temporada 2021/22 sense parlar
d’un dels nostres projectes més apassionants, el Fundació Barca
Genuine, participant en LaLiga Genuine, competició que té com
a objectiu avançar cap a la integració i la inclusió de persones
amb diversitat funcional en el món de l’esport i que està formada
per 44 equips membres de la Lliga de Futbol Professional. És una
competició en la qual es valoren els gols i també, i d’una manera
molt especial, l’esportivitat, el joc net, el treball en equip, el respecte i la superació. Portar a terme aquest projecte era una de
les meves apostes en tornar a ser president. Avui podem dir que
hem aconseguit fer, d’aquest somni, una realitat.
Des de la Fundació FC Barcelona hem donat també resposta i
suport a totes aquelles famílies que s’han vist obligades a abandonar Ucraïna i que han arribat a Catalunya. Al costat de la Creu
Roja i en contacte permanent amb la Generalitat de Catalunya i
el Consolat d’Ucraïna a Barcelona, hem posat en marxa un seguit
d’accions que garantissin l’ajuda efectiva a la població ucraïnesa.
Es van establir carpes al Camp Nou per a la recollida de productes per a nadons i nens petits; vam animar socis, sòcies i
penyes a acollir i vam organitzar activitats socioeducatives i esportives per als nens i nenes víctimes de la guerra. Tal com va assenyalar Winston Churchill, “la guerra és una invenció de la ment
humana i la ment humana també pot inventar la Pau”.
La Fundació FC Barcelona ha evolucionat en el temps fins a
convertir-se en un instrument essencial i necessari per definir
el Més que un club i per canalitzar el compromís social del FC
Barcelona. Els nostres programes i projectes estan donant veu
i suport a les persones oblidades i vulnerables. I els resultats
han estat encoratjadors: hem creat esperança allà on només hi
havia solitud.
Amb el vostre suport continuat i dels nostres col·laboradors
principals i estratègics seguirem consolidant la nostra missió de
millorar la vida de nens, nenes i joves a Catalunya i arreu del món.
Moltes gràcies!

Joan Laporta
i Estruch
PRESIDENT DEL
FC BARCELONA I DE
LA FUNDACIÓ FC BARCELONA
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MEMBRES DEL PATRONAT 2021/22
VOCALS
Rafael Yuste i Abel
Elena Fort i Cisneros
Joan Boix i Sans
Carles Cuní i Llaudet
Manel Esteller i Badosa
Antoni Esteve Cruella
Jesús Majem i Tarruella
Inés Martí i Bertrand
Xavier Martínez i Serra
Sergio Montaner i Ferrer
Xavier Pérez Farguell
Josep Puigdollers i Masallera
Josep Ramon Subirà
Joaquim Triadú i Vila-Abadal

PRESIDENT
Joan Laporta
VICEPRESIDENT 1r
Xavier Sala i Martín
SECRETARI
Josep Cubells i Ribé
TRESORER
Ferran Olivé i Cànovas

ORGANIGRAMA FUNDACIÓ FC BARCELONA
Vàlid fins al 30 de juny del 2022

PATRONAT

DIRECTORA GENERAL
Marta Segú

ASSISTENT CORPORATIVA
Ariadna Sedó

CORPORATE MANAGER
Paco Sanz

SUPORT PROGRAMES
Aina Garrido

AUXILIAR ADMINISTRACIÓ
Rocío Antón

COORDINADORA PROGRAMES
Mariona Miret

PROGRAM MANAGER
FUNDRAISING
Marisa Casillas

PROGRAM MANAGER
EDUCACIÓ I PROTECCIÓ

PROGRAM MANAGER
ACCIÓ COMUNITÀRIA

PROGRAM MANAGER

PROJECT MANAGER

PROJECT MANAGER

PROJECT MANAGER

PROJECT MANAGER

PROJECT MANAGER

Ester Morillas

Laura Sabaté

Rodrigo de la Fuente

Lucy Mills
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Ramon Garriga

Sonia Piñero

PROGRAM MANAGER
PROJECTES INTERNACIONALS
Nicolás Rubio

PROGRAM MANAGER
COL·LABORACIONS
Yolanda Antín

PROGRAM MANAGER
SALUT I BENESTAR
Mireia Donés*

PROGRAM MANAGER BEP
Cristina Desco

Beatriz Edo

Àlex Canals

*des de juliol 2022

“LA MÀGIA DE L’ESPORT TRANSFORMA LES
VIDES DE NENES I NENS ARREU DEL MÓN”

L

a Fundació FC Barcelona ha esdevingut un actor clau i
necessari en la construcció d’una societat més solidària i
inclusiva a nivell local i internacional. Això suposa vetllar
per la promoció de la pau, la protecció de la infància i la
igualtat d’oportunitats dels nostres beneficiaris principals, els nens, nenes i joves del món. El futur sempre depèn del que fem avui i ara. Per això aquesta temporada
ha estat clau per redefinir els projectes a mitjà i llarg termini, encaminats a seguir consolidant-nos com a actors essencials en el
compromís solidari del FC Barcelona. La nostra missió és situar
l’esport com a eina de transformació social a disposició de la infància i joventut en situació de vulnerabilitat, per millorar la seva
qualitat de vida i ser entitat de referència en el món social i de la
cooperació internacional. Per assolir aquesta transformació social, la Fundació FC Barcelona ha continuat col·laborant amb entitats de referència del tercer sector i de la salut amb les quals fa
anys que estem treballant i també hem incorporat noves entitats
de prestigi, però hem volgut anar més enllà amb nous projectes
i iniciatives que puguin donar suport real als nens i nenes que
més ho necessiten.
A partir d’un nou enfocament holístic d’actuació, els nostres
projectes intervenen en els entorns de referència dels menors
i dels joves en àmbits com l’educació i la protecció, la salut i el
benestar emocional i l’acció comunitària, amb l’esport com a
eina essencial per a la inclusió social i l’equitat, amb un especial
focus en la igualtat de gènere i la diversitat en totes les seves
formes. L’esport és, en definitiva, aquesta eina meravellosa i màgica, que ens ajuda a transformar vides d’una manera natural
en què el suport de tots nosaltres és la clau per aconseguir l’èxit.
Així mateix i durant la present temporada la Fundació FC
Barcelona i l’Agència de les Nacions Unides per als Refugiats
UNHCR/ACNUR vam anunciar a Ginebra l’aliança per treballar
junts pels drets de menors i joves refugiats. Portarem endavant
projectes a quatre països: a Colòmbia, amb refugiats veneçolans
i desplaçats interns colombians; a Uganda, amb refugiats de la
República Democràtica del Congo i Sudan del Sud; a Malàisia,
amb refugiats rohingya de Myanmar, i, a Turquia, amb població
principalment siriana, però també d’altres orígens (Afganistan,
Iraq i Iran). Tots aquests refugiats i refugiades són persones com
qualsevol de nosaltres, que d’un dia per l’altre han hagut de fugir
de casa seva de manera forçada i buscar una nova oportunitat.
El Barça i la seva Fundació tenim un compromís per contribuir
a la defensa dels seus drets i en la seva protecció. Aquesta col·
laboració també es reflectirà en les samarretes dels equips de
futbol masculí, femení i Genuine.
D’altra banda, vull mencionar especialment el nou projecte
Joves Futur +, que la Fundació FC Barcelona ha posat en marxa
amb el suport de la Fundació “la Caixa” per afavorir la inserció
social i laboral de joves extutelats. Aquest és un dels col·lectius
més vulnerables de Catalunya, ja que estan obligats a emancipar-se als 18 anys, quan han de sortir de l’empara del sistema
de protecció de la infància. Hem dissenyat aquest projecte per
contribuir a preparar-los per a un futur amb esperança. Consis-

teix en una formació específica i de curta durada que els pugui
ajudar a entrar en el mercat laboral ràpidament, amb suport psicosocial i d’un equip de mentors.
També voldria fer un esment especial per al nou equip Fundació Barça Genuine, format per persones amb diversitat funcional
intel·lectual i que ha participat a la Lliga Genuine d’àmbit estatal.
Aquesta ha estat una iniciativa transversal entre l’àrea de Diversitat i Inclusió del Club i la Fundació FC Barcelona. És realment
gratificant veure l’impacte positiu que representa formar part
d’aquest equip en la vida de cadascun dels jugadors, jugadores
i les seves famílies, destacant també l’esforç de l’staff i tot l’equip
de coordinació.
Ara, amb una Fundació que segueix avançant a pas ferm i decidit, cal consolidar la feina feta i ser referents en els nostres àmbits d’expertesa i innovació. Especialment important i del qual
em sento orgullosa és el disseny i desenvolupament del nou
Sistema de Protecció de la Infància del FC Barcelona, treballat
conjuntament amb el departament de Compliance del Club, i
que està considerat un sistema innovador en el món de l’esport
local i internacional.
Tots els nostres programes i iniciatives tenen un vincle amb un
o diversos dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS)
de les Nacions Unides per al 2030. Per assolir aquests objectius
amb plena garantia, treballem en col·laboració amb partners
principals que ens donen el suport necessari i amb partners estratègics que ens permeten arribar de manera holística als nostres beneficiaris directes amb projectes de qualitat assegurant la
sostenibilitat. Tenim també col·laboracions amb entitats i organismes públics que ens donen el suport institucional per portar
a terme els programes i projectes, i moltes altres entitats, petites
i grans, que ens permeten optimitzar les nostres accions i arribar
a més llocs, més infants i més àmbits.
Des de la Fundació FC Barcelona som conscients de la gran
responsabilitat que tenim, com a garants del compromís social
del FC Barcelona, amb la transcendència social que té el Club
arreu del món. I és per això que tots i cadascun de nosaltres
hem d’estar preparats per assumir i implementar aquest magnífic repte.
Necessitem el suport i complicitat de totes les persones que
formen part d’aquest gran club, dels nostres patrons, dels socis
i sòcies, de tots els seguidors i seguidores, del personal tècnic i
treballadors i treballadores, dels jugadors i jugadores..., ja que,
com diu el proverbi africà: “Si vols arribar ràpid, camina sol; si
vols arribar lluny, fes-ho acompanyat”.
Moltes gràcies!

Dra. Marta Segú
DIRECTORA GENERAL DE
LA FUNDACIÓ FC BARCELONA
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La nostra raó de ser és
acompanyar els infants i joves
La convicció que l’esport pot canviar el món ajudant a millorar les vides dels infants i joves més vulnerables
és el motor dels projectes de la Fundació, la majoria dels quals utilitzen els valors positius de l’esport com a
corretja de transmissió per aconseguir els seus objectius. Però, per millorar les seves vides, s’ha d’intervenir en
diferents aspectes: salut, educació, nutrició, lluita contra la pobresa i la igualtat de gènere. La Fundació representa el compromís social del Futbol Club Barcelona i desenvolupa tots els projectes solidaris. Va ser Nelson
Mandela qui va pronunciar un cèlebre discurs sobre el poder de l’esport que resumeix l’esperit que s’amaga
darrere la realitat actual de la Fundació FC Barcelona. “L’esport té el poder de canviar el món…, té el poder
d’inspirar. Té el poder d’unir la gent d’una manera que poques altres coses ho assoleixen”.

MISSIÓ

Millorar la qualitat de vida de les nenes, nens i joves vulnerables a través
de l’educació, la salut i l’esport com
a eines essencials per contribuir a la
inclusió social i l’equitat, posant un
focus especial en la igualtat de gènere i la diversitat en totes les seves
formes.
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VISIÓ

Volem ser la fundació esportiva de
referència al món pel seu compromís
social amb la infància i la joventut.

VALORS

Integritat, responsabilitat, transparència, respecte i humilitat són els
valors ètics que constitueixen el nostre senyal d’identitat.

PRESENTACIÓ

NUTRICIÓ
PREVENCIÓ
I HÀBITS
VIOLÈNCIA
SALUDABLES
EDUCACIÓ DE
QUALITAT

SUPORT
PSICOSOCIAL

Com treballem
La Fundació FC Barcelona treballa per transformar mitjançant un enfocament holístic, global i integral, canvis tangibles entre els infants i joves més vulnerables a través de
l’esport i l’educació en valors.
La Fundació treballa sota tres eixos principals d’actuació:
educació, salut i protecció de la infància, aprofitant com a
eines l’esport i el lleure educatiu. Així mateix, reforça àmbits
en els quals ja es treballava com la prevenció de la violència, la lluita contra la pobresa i la igualtat d’oportunitats.
També s’introdueixen nous àmbits d’actuació com l’accés a
la salut per a les poblacions vulnerables, nutrició i hàbits
saludables, medi ambient i accés a l’aigua potable i sanejament.
En els programes a mitjà i llarg termini, es treballa en
xarxa a tot el món per a arribar allí on hi hagi més necessitats, apostant per la innovació social.
Al mateix temps s’impulsen campanyes de sensibilització
i es fa incidència sobre problemàtiques que posen en risc
el benestar dels infants i joves a Catalunya i arreu del món.
Nogensmenys, des de la Fundació s’ofereix el coneixement general intern amb l’objectiu d’ajudar i influir en els
canvis socials a través de la innovació social i dels estudis,
programes i metodologies propis.

LLUITA
CONTRA LA
POBRESA

CANVI
CLIMÀTIC

IGUALTAT
D’OPORTUNITATS

ACCÉS A LA
SALUT
IGUALTAT DE
GÈNERE

ACCÉS A
L’AIGUA I EL
SANEJAMENT

ESPORT
I
JOC

MEMÒRIA FUNDACIÓ FC BARCELONA
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Compromís amb els objectius de
desenvolupament sostenible
Agenda 2030 Nacions Unides. L’Agenda 2030 constitueix una oportunitat única per
construir un futur millor per a les generacions futures

LA FUNDACIÓ FC BARCELONA I ELS OBJECTIUS DE
DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE (ODS)
Posar fi a la pobresa, protegir el planeta i promoure la pau
i prosperitat per a totes les persones són els principals objectius de l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible (ODS), aprovada per les Nacions Unides el 2015.

COMPROMÍS DEL CLUB I LA FUNDACIÓ AMB ELS OBJECTIUS
DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE (ODS) AGENDA 2030
La Fundació FC Barcelona contribueix a l’Agenda per al
Desenvolupament Sostenible del 2030, i se centra en 11
dels 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS)
de les Nacions Unides. L’entitat assumeix el compromís de
sumar esforços per assolir cadascun d’aquests objectius i
obté un impacte positiu a la societat.
Els programes de la Fundació estan enfocats a contribuir de manera activa en una sèrie d’objectius que anomenem principals: Salut i Benestar, Educació de Qualitat
i Reducció de les Desigualtats ( 3, 4, i 10); altres objectius
que es defineixen com a transversals: Fi de la Pobresa,
Igualtat de Gènere i Aliança pels Objectius (1, 5 i 17) i un
tercer que anomenem secundaris: Aigua i Sanejament,
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Treball digne, Creixement econòmic, Ciutats i comunitats
sostenibles, Acció climàtica, Pau i Justícia i Institucions
sòlides (6, 8, 11 ,13 i 16).

PER UN MÓN MÉS JUST, SOSTENIBLE I INCLUSIU
“Transformar el nostre món” és el lema de l’Agenda 2030
de Desenvolupament Sostenible i coincideix amb el compromís del Club i de la Fundació FC Barcelona. Ara, més
que mai, és important promoure una ciutadania global crítica, responsable i compromesa. La finalitat d’adherir-nos
al compliment d’aquests objectius és construir un món
més just, més equitatiu i més respectuós amb la diversitat
i amb el medi ambient, una societat en què la infància i la
joventut puguin desenvolupar-se lliurement i satisfactòriament.

PER QUÈ SÓN IMPORTANTS?
L’Agenda 2030 va ser constituïda per les Nacions Unides
i adoptada pels Estats Membres el 2015 amb l’objectiu
de fer una crida mundial per erradicar la pobresa, preservar el planeta i garantir la pau i la prosperitat a totes
les persones.

PRESENTACIÓ / ODS

Objectius de la Fundació FC Barcelona amb el
desenvolupament sostenible
ODS PRINCIPALS:

SALUT
I BENESTAR

EDUCACIÓ
DE QUALITAT

REDUCCIÓ DE
LES DESIGUALTATS

ODS TRANSVERSALS:

FI DE LA
POBRESA

IGUALTAT
DE GÈNERE

ALIANÇA
PELS OBJECTIUS

TREBALL DIGNE
I CREIXEMENT
ECONÒMIC

CIUTATS
I COMUNITATS
SOSTENIBLES

ODS SECUNDARIS:

AIGUA NETA
I SANEJAMENT

ACCIÓ
CLIMÀTICA

PAU, JUSTÍCIA
I INSTITUCIONS
SÒLIDES

MEMÒRIA FUNDACIÓ FC BARCELONA
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LA FUNDACIÓ
D’UN COP D’ULL
Catalunya

83 Municipis

36.887

Beneficiaris/Beneficiàries
Programes propis

35.055

71.942

Beneficiaris/
Beneficiàries

Beneficiaris/Beneficiàries
Aliances + Col·laboracions

Internacional

16 Països

456.741
Beneficiaris/Beneficiàries
Internacional

4.979

Beneficiaris/Beneficiàries
Programes propis

451.762

Beneficiaris/Beneficiàries
Aliances + Col·laboracions

TOTAL BENEFICIARIS:
12
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528.683

PRESENTACIÓ

2016/17

2019/20

2020/21

9,9 M

2018/19

11,5 M

2017/18

13,9 M*

2015/16

17,7M

2014/15

17,3 M
9,8 M

2013/14

10,5 M

10,1 M

2012/13

8,1 M

9,0 M

EVOLUCIÓ DELS INGRESSOS

2021/22

* A causa de l’impacte de la Covid-19

2014/15

2015/16

1.102.000

1.580.000

1.624.000

1.539.000

1.063.000

528.000

2013/14

700.000

400.000

2012/13

490.000

400.000

BENEFICIARIS I BENEFICIÀRIES

2016/17

2017/18

2018/19

2019/20

2020/21

2021/22

MEMÒRIA FUNDACIÓ FC BARCELONA
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

ESTATS UNITS
MÈXIC
PANAMÀ
COSTA RICA
COLÒMBIA
PERÚ

7.
8.
9.
10.
11.
12.

BRASIL
ARGENTINA
GHANA
SUD-ÀFRICA
JAPÓ
GRÈCIA

13.
14.
15.
16.
17.

ALEMANYA
DINAMARCA
ITÀLIA
CATALUNYA
XINA

PRESENTACIÓ

LA FUNDACIÓ AL MÓN
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LA FUNDACIÓ A CATALUNYA
BARCELONA

ALT PENEDÈS
VILAFRANCA DEL PENEDÈS
ANOIA
SANTA MARGARIDA DE MONTBUI
BAGES
MANLLEU
MANRESA
EL BORRÀS
SANT FELIU SASSERRA
BAIX LLOBREGAT
CASTELLDEFELS
CORBERA DE LLOBREGAT
EL PRAT DE LLOBREGAT
GAVÀ
MARTORELL
SANT ESTEVE SESROVIRES
SANT FELIU DE LLOBREGAT
SANT VICENÇ DELS HORTS
VILADECANS
BARCELONÈS
BADALONA
BARCELONA
L’HOSPITALET DE LLOBREGAT
SANT ADRIÀ DEL BESÒS
SANTA COLOMA DE GRAMENET
BERGUEDÀ
BERGA
CASSERRES
PUIG-REIG
GARRAF
VILANOVA I LA GELTRÚ
MARESME
MATARÓ
PINEDA DE MAR
TIANA
TORDERA
VILASSAR DE MAR
MOIANÈS
COLLSUSPINA
OSONA
ORISTÀ
VALLÈS OCCIDENTAL
BADIA DEL VALLÈS
MATADEPERA
MONTCADA CENTRE
PALAU SOLITÀ I PLEGAMANS
SANT CUGAT DEL VALLÈS
TERRASSA
VALLÈS ORIENTAL
GRANOLLERS
LA ROCA DEL VALLÈS
LA SERRA
MOLLET DEL VALLÈS
MONTMELÓ

GIRONA

ALT EMPORDÀ
FIGUERES
ROSES
BAIX EMPORDÀ
LA BISBAL D’EMPORDÀ
PLATJA D’ARO
TORROELLA DE MONTGRÍ
ULLÀ
CERDANYA
PUIGCERDÀ

VALL D’ARAN
PALLARS
SOBIRÀ

ALTA RIBAGORÇA

CERDANYA
ALT
URGELL

ALT
EMPORDÀ

RIPOLLÈS

PALLARS JUSSÀ

GARROTXA
PLA DE
L’ESTANY

BERGUEDÀ
SOLSONÈS

OSONA

NOGUERA

GIRONÈS
LA SELVA

MOIANÈS
SEGARRA

VALLÈS
ORIENTAL

URGELL
LES
GARRIGUES

PRIORAT

TERRA
ALTA

BAGES

PLA
D’URGELL

SEGRIÀ

RIBERA
D’EBRE

BAIX
CAMP

BAIX
EMPORDÀ

ANOIA

CONCA DE
BARBERÀ
ALT
CAMP

VALLÈS
OCCIDENTAL

ALT
PENEDÈS
BAIX
PENEDÈS

MARESME

BARCELONÈS
BAIX
LLOBREGAT

GARRAF

TARRAGONÈS

BAIX
EBRE

MONTSIÀ

GARROTXA
LES PLANES D’HOSTOLES
GIRONÈS
GIRONA
LLAGOSTERA
SANT JORDI DESVALLS
SALT
PLA DE L’ESTANY
BANYOLES
SELVA
BLANES
LLORET DE MAR
LLEIDA
NOGUERA
BALAGUER
PLA D’URGELL
MOLLERUSSA
SEGARRA
CERVERA
GUISSONA
SEGRIÀ
ALFARRÀS
LLEIDA
TORREFARRERA
URGELL
BELLPUIG

LLEIDA

NOGUERA
BALAGUER
PLA D’URGELL
MOLLERUSSA
SEGARRA
CERVERA
GUISSONA
SEGRIÀ
ALFARRÀS
LLEIDA
TORREFARRERA
URGELL
BELLPUIG
SOLSONÈS
SOLSONA

TARRAGONA

PRATDIP
BAIX EBRE
TORTOSA
BAIX PENEDÈS
BELLVEI
CALAFELL
CUNIT
EL VENDRELL
MONTSIÀ
AMPOSTA
LA RÀPITA
RIBERA D’EBRE
FLIX
TARRAGONÈS
SALOMÓ
TERRA ALTA
CORBERA D’EBRE

ALT CAMP
VALLS
BAIX CAMP
CAMBRILS
L’HOSPITALET DE L’INFANT
REUS
DUESAIGÜES
VILANOVA D’ESCORNALBOU
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Programa Refugiats i Migrants
Al món hi ha el doble de persones refugiades que fa
una dècada: l’any 2021 eren 100 milions de refugiats
i desplaçats. Avui una de cada 95 persones és
desplaçada forçosa
També és històrica la xifra de desplaçats i desplaçades forçosos dins del
seu país, que arriba als 48 milions. I
les guerres i la persecució continuen
acarnissant-se amb els més febles:
del total de la població desplaçada, un
42% són menors i aproximadament
1 milió d’infants han nascut com a
persones refugiades entre el 2018 i el
2020.
En aquest context tan difícil, el jovent és el grup més vulnerable i pateix greus violacions dels seus drets. A
causa de la seva edat i de la seva es-
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pecial vulnerabilitat, els nens i nenes
pateixen la falta de mesures concretes
que en facilitin l’acollida i el refugi.
Aquesta temporada la Fundació FC
Barcelona ha continuat demostrant el
seu compromís amb els nens i nenes
refugiats mitjançant la implementació
de projectes a Catalunya, Grècia, Itàlia, Dinamarca i Alemanya. A cada país
la Fundació va col·laborar amb socis
locals d’implementació en un ampli
ventall de contextos, com ara camps
de persones refugiades, assentaments
informals, camps comunitaris, centres

de menors i escoles. Els projectes van
promoure el benestar físic i emocional
dels infants refugiats i de la comunitat
d’acollida, per ajudar-los a afrontar la
realitat dels desplaçaments, a més de
facilitar la inclusió social i la integració
entre les persones refugiades i les comunitats locals. La Fundació va formar
aquesta temporada un total de 95 educadors i educadores sobre com implementar SportNet, la metodologia pròpia
de la Fundació FC Barcelona.
Un total de 1.632 nens, nenes i joves
van participar aquesta temporada (40%
nenes). La Fundació i els seus socis implementadors van organitzar més de
30 esdeveniments especials i activitats
durant la temporada, amb què van complementar el desenvolupament del programa i en van millorar l’impacte.
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Atenes, Grècia
Gràcies a Alwaleed Philanthropies, la Fundació va implementar un projecte a 6 camps
de persones refugiades a Atenes. El projecte va incloure
sessions setmanals de la metodologia SportNet, activitats
i un projecte pilot de salut a
Malakasa.

• Contextos: Camps de refugiats Eleonas, Schisto, Ritsona, Korinthos, Volos i
Malakasa.
• Socis d’implementació: Organisation Earth, CHEERing
• Realització de seminaris i formacions: 9
• Entrenadors/es i voluntaris/àries formats i amb suport: 66
• Participants a les activitats setmanals de SportNet: 1.117 (42% noies)
• Activitats especials (excursions, esdeveniments, etc.) realitzades: 20+
• Screenings de salut i seguiment realitzats: 65

Lesbos, Grècia
La Fundació va començar un projecte nou de salut
mental al RIC Camp, a Lesbos. L’enfocament del projecte va ser benestar emocional i físic, la provisió d’un
psicòleg i activitats esportives i comunitàries. 113 nens

i nenes van participar en el projecte. A més, la Fundació
FC Barcelona i Innocenti (UNICEF) van portar a terme
un projecte de recerca sobre l’impacte de l’esport a la
salut mental.

MEMÒRIA FUNDACIÓ FC BARCELONA
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Projecte d’ocupabilitat per a joves migrants a
Catalunya, Grècia i Itàlia (Unió Europea – Erasmus+)
Erasmus+
Aquesta temporada, la Fundació Barça va continuar el programa Erasmus+, en què es va concedir a la Fundació el
lideratge d’un projecte conjunt amb quatre organitzacions europees per a la millora del desenvolupament de les
competències d’ocupabilitat dels joves per mitjà de l’esport
(STEP4Youth). La metodologia usada s’inspira en SportNet,
de la Fundació i l’enfocament es basa en l’esport per complementar les estratègies existents d’integració i ocupabilitat, així com reforçar les competències d’ocupabilitat,
hàbits personals i habilitats per a la vida. Es treballen sis
competències relacionades amb l’ocupabilitat dels joves.
A més vam fer una sèrie de campus / tallers / formacions
d´ocupabilitat per treballar diferents habilitats i crear vincles amb empreses locals. Per a aquestes accions d´ocupabilitat, vam comptar amb suport dels nostres partners, la
Fundació Climent Guitart i la Fundació Coca-Cola.
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• A Catalunya, en coordinació amb les cooperatives de treball social finançades pel Govern de Catalunya, es va portar a terme les activitats en centres de menors no acompanyats, on hi van prendre part un total de 130 participants.
• A Grècia, en coordinació amb Organization Earth, es van
portar a terme les activitats a Atenes amb un grup de 39
joves.
• A Itàlia, en coordinació amb Cooperativa Prospettiva, es
van portar a terme les activitats a Atenes amb un grup de
90 joves.
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Inclusió de noies i dones refugiades a través de
l’esport (Unió Europea – EU Sport)
Projecte SPRING
La Fundació FC Barcelona va implementar el projecte
SPRING per mitjà d’una nova intervenció basada en l’esport amb perspectiva de gènere per millorar la integració
social de les persones refugiades –i especialment noies i
dones – a 4 països europeus: Catalunya, Grècia, Dinamarca
i Alemanya.
La Fundació va identificar els següents socis implementadors locals a cada país per dur a terme el projecte de manera col·laborativa: AE Ramassà (Catalunya), Organisation
Earth (Grècia) i Girl Power Organization (Dinamarca i Alemanya).
La Fundació va formar un total de 93 entrenadores i voluntàries sobre com fer la intervenció esportiva, un currículum que utilitza l’esport com a mitjà per promoure la
pau, la tolerància i la comprensió entre les participants a
través de l’esport, el joc, les eines de reflexió i les activitats
educatives.
La durada de cada intervenció esportiva va ser de dues
hores i les entrenadores van oferir una o dues sessions setmanals entre setembre de 2021 i juny de 2022.
En les activitats setmanals han participat 192 dones:
27 a Catalunya, 65 a Dinamarca, 85 a Alemanya i 15 a
Grècia. 530 persones addicionals (amics/amigues dels participants, familiars i comunitat en general) van participar en
esdeveniments especials i activitats al llarg del projecte.
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El Fundació Barça, campions
i campiones dins i fora del camp
Impulsat per l’àrea de Diversitat i Inclusió, el mes de setembre
de l’any 2021 la Fundació FC Barcelona va fer realitat la creació
de l’equip Fundació Barça, format per 20 homes i 4 dones amb
discapacitat intel·lectual. Aquest és un projecte transversal amb
el Club, que ha tingut com a ambaixadors Gerard Piqué i Alexia
Putellas, i que respon a un dels primers objectius en l’àmbit social de la Junta Directiva de Joan Laporta.
El Fundació Barça va participar per primera vegada a LaLiga Genuine i va acabar esdevenint el campió

del grup Compañerismo. A més, es va emportar el primer Torneig DICUP, organitzat a la Ciutat Esportiva Joan
Gamper, i The Original Challenge, un triangular, disputat
als Estats Units, en el qual es van aplegar per primer cop
diferents equips inclusius tant d’Europa com d’Amèrica.
L’èxit esportiu, però, no és més gran que el que es va
aconseguir en l’àmbit social, ja que l’evolució personal
dels 24 esportistes que formen aquest equip és molt positiva.

Presentació de l’equip que competeix a la Genuine
El Fundació Barça Genuine es presenta la tarda del 8 de novembre del 2021 a la Ciutat Esportiva Joan Gamper. A l’acte hi
assisteixen Joan Laporta, president del FC Barcelona i de la Fundació, i la Dra. Marta Segú, directora general de la Fundació FC Barcelona. També hi són Alexia Putellas, jugadora del primer equip femení, i Gerard Piqué, jugador del primer
equip masculí, com a primers ambaixadors de l’equip.
En una cerimònia de presentació igual a la de les seccions del Club, els 24 jugadors i jugadores (20 nois i 4 noies amb
discapacitat intel·lectual) fan la seva aparició vestits amb la samarreta oficial, en un ambient festiu i emotiu. També ho fa
el cos tècnic, format per Sergi Mascarell, Josep Ferré, Emili Gómez, Francesc Martínez, Beth Puigdesens i Tina González.
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Debut a Salou
El cap de setmana del 13 i 14 de novembre del 2021, el Fundació Barça
participa en els seus primers partits
a LaLiga Genuine en el Complex Esportiu Futbol Salou, com un dels sis
equips que s’incorporen a la competició, en un torneig que serveix per
determinar en quin dels tres grups
queden inclosos. Les jugadores i els
jugadors blaugrana juguen amb la UD
Ibiza-Eivissa (4-0), el CF Fuenlabrada
(1-2) i el Burgos CF (2-1). Dues victòries
i una derrota per començar.

L’autobús del primer equip

Bon Nadal

Un grup de jugadores i jugadors del Fundació Barça Genuine participa en el grafisme de l’autobús del
primer equip. Guiats per l’artista Fert, autor del disseny, i al costat de Lenglet, Dani Alves, Pedri, Ter Stegen i Ansu Fati, gaudeixen de valent pintant el bus.

La Fundació Barça publica un vídeo en el seu canal d’Instagram
felicitant les festes i desitjant un bon 2022. La peça audiovisual
forma part d’una campanya de LaLiga Genuine i compta amb la
participació de tots els jugadors i jugadores, que apareixen ballant
la cançó Dance with Me Tonight del cantant anglès Olly Murs.

L’escalf del Camp Nou
L’afició blaugrana aplaudeix l’equip Fundació Barça Genuine durant la mitja part del Barça – Osasuna. Dues setmanes
abans que comenci LaLiga Genuine Santander, els 20 nois i les 4 noies de l’equip salten a la gespa de l’Estadi i reben el
suport dels 54.507 espectadors que assisteixen al partit.
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A Las Palmas, bon
inici a LaLiga Genuine
Ple de victòries en l’estrena del Fundació Barça a LaLiga Genuine. Tres
victòries davant el Fundación Albacete (0-1), la UD Las Palmas (2-0) i
l’Eibar Fundazioa (0-3) en la primera
fase de la competició, que té lloc a Las
Palmas de Gran Canaria. A banda dels
nou punts sumats en la classificació
del grup Compañerismo, l’experiència resulta altament positiva per als 15
futbolistes blaugrana.
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Primer partit internacional

Trobada amb el primer equip

El primer partit internacional de la història del Fundació Barça forma part dels actes del Mes Europeu de la Diversitat organitzats pel
FC Barcelona i resulta una experiència molt positiva per als jugadors i jugadores blaugrana. La trobada amb el Seignosse Capbreton Souston FC, un equip que aplega futbolistes de tres localitats
del sud-oest francès, té lloc en el Camp 5 de la Ciutat Esportiva
Joan Gamper, amb victòria catalana (2-1).

Abans de viatjar a Màlaga, per jugar la segona fase
de LaLiga Genuine, l’equip Fundació Barça rep l’escalf del primer equip en el camp d’entrenament Tito
Vilanova. En un ambient distès i ple de somriures,
Xavi i els seus futbolistes comparteixen una bonica
estona amb els jugadors i jugadores que entrena el
cos tècnic liderat per Sergi Mascarell.

Segueix la bona marxa a LaLiga
Genuine a Màlaga

Vídeo d’ànim del president
Joan Laporta

Victòries davant el Deportivo (0-2), el Llevant (4-0) i la Reial Societat (3-0) en la segona fase de LaLiga Genuine, que té lloc a l’estadi
La Rosaleda de Màlaga. La gespa i la graderia, amb la presència de
molts familiars, s’omplen d’escenes carregades d’emotivitat.

En la seva arribada a Bilbao, on juguen la tercera, i
última, fase de LaLiga Genuine, les jugadores i jugadors del Fundació Barça reben l’escalf del president
a través d’un vídeo que visionen en grup.
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Campiones i campions de LaLiga Genuine a Bilbao
En una emocionant cursa amb el Sevilla, el Fundació Barça acaba guanyant el grup ‘Compañerismo’ de LaLiga Genuine
gràcies als punts de fair-play. Els blaugranes completen el campionat amb tres victòries més, davant el Granada (1-2), el
Fundación Málaga (2-0) i el Reus Genuine (1-2), aquesta darrera amb un gol en l’últim segon. Els partits es juguen a la
Ciudad Deportiva de Lezama (Biscaia).

Experiència inoblidable als EUA
L’equip Fundació Barça posa la cirereta al pastís de la seva
primera temporada amb un viatge a Florida, entre el 28
de juny i el 5 de juliol. Allà, amb l’impressionant circuit de
Daytona com a escenari, disputa el primer torneig entre
equips inclusius d’Europa i d’America, The Original Challenge. Es tracta d’un triangular en el qual també hi són el
Nàstic de Tarragona i l’Orlando City. Després d’un empat
sense gols amb els tarragonins i d’un triomf clar davant els
nord-americans (3-0), el trofeu vola amb l’equip en el viatge de tornada a Barcelona.

La DICUP, una exitosa festa de
final de curs

Entrega del trofeu de
LaLiga Genuine al Museu

Set equips catalans acompanyen el Fundació Barça en la
primera edició de la DICUP, el torneig de futbol inclusiu que
es juga a la Ciutat Esportiva. La festa de final de curs culmina amb victòria blaugrana en una disputada final davant
l’Europa que es resol als penals.

La primera temporada del Fundació Barça Genuine clou
amb un acte a l’altura de l’èxit aconseguit, damunt del terreny de joc i a fora. El president Laporta acompanya els
jugadors, les jugadores i el cos tècnic de l’equip en la col·
locació del trofeu de LaLiga Genuine al Museu.
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Barcelona
Per mitjà de la metodologia SportNet i en format extraescolar,
la Fundació FC Barcelona ha dut a terme un projecte al Districte de les Corts amb l’objectiu de possibilitar l’accés a l’activitat
física i a l’esport a 18 infants i joves amb diversitat funcional.
És un projecte que es porta a terme des del 2015, que compta
amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona, i en què hi han
participat un total de 207 infants i joves, al llarg d’aquests anys.
El projecte ha intentat equilibrar l’oferta de recursos perquè infants i joves amb discapacitat puguin practicar activitat física
o esportiva amb normalitat i de manera contínua.
Durant aquesta temporada, a més s’han realitzat diferents sessions amb les famílies dels infants participants i
també es va convidar a jugar al primer equip d’hoquei patins del FC Barcelona.

PROTOCOL D’INCLUSIÓ

El protocol d’inclusió és l’eina que permet avaluar la inclusió
real de persones que presenten discapacitats en grups que
fan sessions amb metodologia SportNet arreu del món. Mitjançant el protocol d’inclusió es fa un exercici de diagnosi i
s’avaluen les adaptacions i acompanyaments que es requereixen perquè una persona amb discapacitat pugui incorporarse a l’activitat. Durant la temporada 2021-2022, s’han rebut i
acompanyat 3 casos que han rebut assessorament i eines per
participar al projecte.

FORMACIÓ EN EINES PER A LA INCLUSIÓ DE LA DIVERSITAT
FUNCIONAL EN SESSIONS D’ACTIVITAT FÍSICA

Des de la Fundació FC Barcelona es realitzen sessions formatives per la inclusió de persones que presenten diversitat funcional en sessions d’activitat física adreçades a personal educatiu i esportiu. Durant aquesta temporada, s’ha pogut compartir
estratègies, a 179 persones de diferents col·lectius.

Per altra banda, en el marc del mes europeu de la Diversitat
Funcional, la Fundació ha va celebrar una campanya a través
de la qual va compartir diverses eines per abordar les diferents discapacitats.

Brasil
El projecte de la Fundació FC Barcelona i Fundació Abertis, en col·laboració amb Arteris, al municipi de Guarulhos
(Sao Paolo) té com a principal objectiu la inclusió de menors amb diversitat funcional a través de l’esport i l’activitat física, en grups mixtos de nens i nenes amb i sense
discapacitat. Així mateix possibilita la iniciació esportiva a
un col·lectiu que habitualment té dificultats per accedir a
aquest tipus de recursos, i ofereix activitats extraescolars
a les mateixes escoles on estudien els participants. Més de
180 infants de la ciutat de Guarulhos (Sao Paulo) participen
regularment en el projecte d’inclusió social de la Fundació
FC Barcelona i Fundació Abertis
El Projecte es desenvolupa a quatre escoles públiques de la
xarxa municipal de Guarulhos, properes a la Rodovia Fernão
Dias, infraestructura que gestiona Arteris, filial brasilera d’Abertis. Compta amb 181 participants, entre els quals 129 nens (70%)
i 52 nenes (30%). D’aquests, 44 participants tenen algun tipus de
discapacitat. Es treballa la inclusió social dels nens i nenes amb
diversitat funcional i es busca que els participants que no tenen
diversitat funcional aconsegueixin eines per poder jugar amb els
altres. També s’ha format 20 educadors amb la metodologia de
la Fundació.
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Les principals problemàtiques que afecten els nens, nenes
i joves amb discapacitat en contextos com el de Guarulhos
són: la falta d’oportunitats educatives i de lleure fora de l’educació reglada, l’estigma contra les persones que tenen algun
tipus de discapacitat física, la limitació de recursos, la falta
d’espais inclusius per realitzar activitats esportives, o deficiències en aquests (barreres arquitectòniques), a més dels
problemes contextuals que afecten tota la infància.
El programa de la Fundació Barça i la Fundació Abertis
treballa per combatre els estigmes que afecten les persones
amb diversitat funcional i promou la inclusió social d’aquestes a través de la pràctica esportiva. A part, realitza activitats
esportives gratuïtes adaptades a la seva situació.
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Japó
El projecte For All Capabilities, desenvolupat conjuntament
per la Fundació FC Barcelona i KONAMI, forma part de l’estratègia inclusiva de la Fundació FC Barcelona, que encapçala aquesta iniciativa al Japó conjuntament amb diferents
entitats i organitzacions per contribuir així a crear una societat més igualitària i inclusiva.
Aquest projecte ha permès formar centenars de persones de
l’àmbit educatiu i esportiu amb la metodologia SportNet de la
Fundació, que utilitza l’esport i l’activitat física perquè els infants puguin jugar, compartir experiències i expressar-se sense que ningú en quedi exclòs. En aquest projecte es fomenta
la participació de nens i nenes de manera inclusiva, independentment de les característiques i habilitats que tingui cadascú, i amb la voluntat de crear espais compartits entre infants i
joves amb i sense discapacitat.

INICIATIVES PER A L’APRENENTATGE

For All Capabilities se centra en la transferència metodològica
i dotació de recursos per gestionar la diversitat funcional des
de tres pilars: la capacitació sobre la metodologia inclusiva a
equips educatius, el suport i seguiment a les organitzacions
que implementen el programa i les sessions regulars liderades per l’equip de la Fundació per a la inclusió d’infants que
presenten diferents discapacitats: intel·lectual, motriu, visual i
auditiva, conjuntament amb altres infants sense discapacitats.
En aquesta temporada més de 170 nens i nenes han pogut
gaudir d’aquestes sessions inclusives regulars.
Com a part de la transferència metodològica s’organitzen seminaris dirigits als equips educatius d’entitats socials i entrenadors de disciplines esportives que treballen amb nens i nenes
amb diversitat funcional. En aquesta tercera temporada, i després de la pandèmia, s’ha recuperat el format presencial amb
l’organització de diversos seminaris a Osaka i Tòquio en què han
participat més de 63 organitzacions i 216 persones vinculades a
entitats i clubs esportius. En l’organització d’aquests seminaris
col·labora la JIFF (Japanese Inclusive Football Federation) per
tal de poder fer arribar aquests aprenentatges a la seva xarxa
d’entitats i clubs col·laboradors.

Per altra banda, les organitzacions que implementen la metodologia a les seves dinàmiques de manera regular, reben el
suport metodològic de l’equip d’especialistes en diversitat de la
Fundació FC Barcelona amb el seguiment i dotació de recursos
i estratègies educatives en les seves pràctiques.
A finals del 2021, la Fundació FC Barcelona i KONAMI van
renovar el seu acord de col·laboració per a les dues pròximes temporades a fi de portar a terme el projecte conjunt
For All Capabilities.

MEMÒRIA FUNDACIÓ FC BARCELONA

27

EDUCACIÓ I PROTECCIÓ / INCLUSIÓ DE LA DIVERSITAT

Àlex Roca, nou ambaixador de
la Fundació FC Barcelona
El president Joan Laporta i la directora general de la Fundació FC Barcelona, la Dra. Marta Segú, van presentar l’atleta
Àlex Roca com a nou ambaixador de la Fundació FC Barcelona en un acte que va tenir lloc a la Llotja del Camp Nou.
La presentació es va produir durant el primer trimestre de la
temporada, i també hi van assistir membres del Patronat de
la Fundació i de la Junta Directiva del Club.
L’esportista Àlex Roca representarà l’entitat en diferents
àmbits, així com en actes i esdeveniments que la Fundació
porti a terme. Així mateix, serà el referent de la Fundació en
projectes per millorar la vida dels infants i joves més vulnerables tant en l’àmbit local com internacional. L’Àlex Roca
donarà suport a l’estratègia de sensibilització de la Fundació
sobre la diversitat en totes les seves formes.

Xerrades motivacionals
A més de tenir el càrrec honorífic d’ambaixador, l’esportista col·laborarà amb la Fundació través de conferències
motivacionals vinculades a la seva història parlant amb
diferents col·lectius interns del FC Barcelona sobre el seu
lema de vida i superació personal, El límit el poses tu. A
Roca l’acompanya la seva parella, Mari Carme Maza, que li
fa també d’intèrpret, ja que l’atleta només es pot comunicar a través de la llengua dels signes.

Un autèntic exemple de superació
L’Àlex Roca és un esportista de trenta anys conegut per
haver participat en diversos triatlons i curses com la Titan
Desert 2019, tot i les seves limitacions, ha corregut quatre
triatlons i va finalitzar a l’octubre passat la mitja marató de
21 quilòmetres de Barcelona.
L’atleta s’ha sobreposat a una paràlisi cerebral amb un
76% de discapacitat física, i dues operacions, entre altres complicacions. Els problemes més greus que li causa
aquesta malaltia es concentren en la parla i els moviments
amb els braços i cames.
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“L’ESPORT ÉS MOLT
IMPORTANT EN EL MEU
DIA A DIA, ÉS UN ESTIL DE
VIDA PER SUPERAR-ME
A MI MATEIX”.
ÀLEX ROCA
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ACTIVITATS D’UN ESPORTISTA EXEMPLAR
Lliçó de vida a la Masia
Entusiasme a l’Academy PMiami
El passat 26 d’octubre l’esportista donava una xerrada, Els límits te’ls poses tu, a l’auditori de la Residència-Oriol Tort de la
Masia. Els residents de la Masia han rebut una lliçó de vida.
L’Àlex va explicar als assistents com afronta el dia a dia,
tot i la seva diversitat funcional. Roca també va declarar que
cada NO que ha rebut a la seva vida l’ha transformat en una
oportunitat de vida, com per exemple conduir, nedar, córrer o
anar amb bicicleta.
L’esportista va connectar molt ràpidament amb els nois i noies de la Masia, entre els quals també era present el jugador
del primer equip, Gavi, que encara viu a la Masia.

L’equip d’handbol, impressionat
L’equip de Carlos Ortega va tenir una jornada diferent en
passar una estona amb Àlex Roca, ambaixador de la Fundació del Barça. Els jugadors blaugrana van assistir a una
xerrada on l’Àlex els va explicar els reptes que ha hagut de
superar al llarg de la seva vida i la manera en què ha compaginat la seva passió per l’esport amb la seva malaltia.
Roca va parlar de la seva trajectòria vital i les dificultats
que ha hagut d’afrontar davant de la societat per arribar
a complir els seus somnis. En finalitzar, els membres de
l’equip van interessar-se en els mètodes amb els quals
prepara els seus reptes esportius, tant en l’àmbit físic com
mental, així com en els propers objectius que s’ha marcat
de cara al futur. En acabar la trobada, l’equip el va obsequiar amb una samarreta signada per tots ells.

L’ambaixador de la Fundació FC Barcelona Àlex Roca va
visitar el 8 de febrer passat els esportistes del Barça Academy PRO Miami, una de les escoles de futbol propietat
al 100% del Club als Estats Units i que compta amb prop
de 300 futbolistes. Durant la visita, Roca va aprofitar per
sensibilitzar els joves i les seves famílies sobre la importància de la diversitat, vinculada a la seva història personal. Entre altres coses, va explicar com malgrat tenir
una paràlisi cerebral amb un 76% de discapacitat física
i dues operacions ha pogut participar en algunes proves
esportives de resistència de la màxima exigència, com
la Titan Desert 2019, curses de 10 km, triatlons o mitges
maratons. L’última, precisament, la va disputar dos dies
després de la seva visita als jugadors del Barça Academy
PRO Miami, on va aconseguir la seva marca personal a
la distància (21 quilòmetres i 97 metres), invertint 2 hores i 30 minuts. Molts dels jugadors de l’acadèmia del FC
Barcelona a la ciutat van estar esperant-lo a la meta per
veure’l obtenir aquest èxit.
Després de finalitzar la xerrada, es va produir una ovació
d’aplaudiments de tres minuts amb tot el públic dret. L’acte
va finalitzar amb una sessió de fotografies amb tots els joves
esportistes del Barça Academy PRO Miami, que li van fer entrega de dues samarretes com a record de la seva visita.

Xerrada a l’equip del futbol sala
Igual que va fer amb el primer equip d’handbol i amb els
residents de la Masia, el nou ambaixador de la Fundació ha
explicat la seva vida als jugadors i tècnics del futbol sala
com a exemple de superació. En acabar la conferència,
l’equip ha convidat Àlex Roca i la seva parella Mari Carmen
a un partit al Palau i també els han entregat una samarreta
commemorativa de record de la trobada.
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Joves Futur+, un
projecte de formació,
acompanyament i
d’igualtat d’oportunitats
per a persones joves
extutelades
La Fundació FC Barcelona i la Fundació “la Caixa” han posat en marxa el projecte JOVES FUTUR+, una iniciativa que té
com a objectiu oferir suport a joventut extutelada. Es tracta
de persones que en complir la majoria d’edat es troben en
una situació d’una vulnerabilitat més gran, en perdre la tutela de la Generalitat a través de la Direcció General d’Atenció a
la Infància i l’Adolescència (DGAIA), per la qual cosa es veuen
obligats a emancipar-se sense suport familiar.
Les dues entitats col·laboren en un projecte que busca
la formació sociolaboral, l’acompanyament i el suport psi-

cosocial d’aquest col·lectiu de persones entre 18 i 25 anys.
El total de beneficiaris i beneficiàries del projecte serà
de 100 joves per any, derivats de diferents entitats socials
arreu del territori. Amb aquest programa es pretén donar a
aquest grup de joves les eines necessàries a nivell formatiu, laboral, psicosocial i emocional per aconseguir una autonomia personal plena, en absència d’una família o xarxa
social de la qual no disposen. Dintre d’aquest col·lectiu es
troben tant joves locals -en situació de desestructuració
familiar- com joves migrats, i tant noies com nois.

Àmbits d’actuació
El programa compta amb quatre àmbits d’actuació principals: la formació, la inserció laboral, l’acompanyament psicosocial i la mentoria. Pel que fa al primer, inclou la formació
intensiva (entre 4-6 mesos) amb una titulació que els permeti trobar una feina, en un curt marge de temps. En aquest
sentit, s’organitzaran tallers d’habilitats personals per a la
vida i tallers d’ocupabilitat, els quals afavoreixen l’autonomia i l’ocupació dels joves. Es realitzaran tallers per abordar
qüestions com els hàbits, l’organització, el treball en equip,
l’esforç, la disciplina i altres valors que habitualment s’aprenen a través de la família.
A més, s’impartiran altres tallers que podran ser impulsats
per persones en qualitat de mentors/es formadors/es, en aspectes com la gestió de l’economia personal i domèstica o
emprenedoria, entre d’altres.
El projecte requereix de la implicació de persones i entitats, per això el programa preveu oferir a les persones empleades de la Fundació “la Caixa” i del FC Barcelona, així com
als socis, sòcies i col·laboradors del Club, la possibilitat de
convertir-se en mentors de les persones beneficiàries del
projecte. A més, per facilitar la seva incorporació al mercat
laboral, s’ha creat una xarxa d’empreses solidàries per donar
oportunitats laborals i de pràctiques als i les joves beneficiaris. Per facilitar tot el procés d’emancipació es definiran itineraris d’inserció individualitzats i s’oferirà un acompanyament
psicosocial a cada persona beneficiària.
El projecte contribueix de manera proactiva als Objectius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides-Agenda 2030, incloent-hi l’educació i formació de qualitat, la salut i benestar emocional, l’accés a l’esport i el lleure,
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la igualtat d‘oportunitats, la lluita contra la pobresa i risc social, la promoció d’un treball digne, la creació de comunitats
sostenibles, la igualtat de gènere, l’assoliment de pau i justícia i l’aliança d’entitats pel bé comú.
Durant la temporada 2021/22 s’han dut a terme diverses accions entre les quals destaquen, la presentació de l’acord de
col·laboració entre la Fundació i la Fundació “la Caixa” el 26
d’abril passat a la Llotja, l’1 de juny la jornada de presentació
del projecte a entitats derivadores, a l’Auditori 1899 del FC Barcelona, amb l’assistència de 109 persones, i amb el suport i participació de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA), la Federació d’Entitats d’Atenció a la Infància
i l’Adolescència (FEDAIA), Federació d’Entitats de Pisos Assistits
(FEPA), i el Consorci de Serveis Socials de Barcelona.
Per altra s’ha obert el procés de derivació de 130 joves candidats i s’han realitzat les entrevistes d’aquestes persones.
Així mateix la Fundació ha dissenyat els materials informatius per a les entitats derivadores, el dossier informatiu
per a les empreses, el document detallat sobre la mentoria, i
ha definit les càpsules formatives i el catàleg de formacions
professionalitzadores a oferir.
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RESULTATS I INDICADORS ESPERATS:
Creació d’una xarxa d’entitats, empreses i persones
a favor de les persones joves extutelades
Les persones joves
participants accedeixen
al món laboral

75%

dels joves finalitzen el
projecte amb un contracte
de feina

Suport emocional i afectiu
a les persones joves a
partir de mentories i
suport psicosocial

3 i persones col·laboradores

100%

xarxes noves d’entitats, empreses

dels joves compta amb un
pla- itinerari formatiu-laboral
personalitzat

75%

dels joves finalitza una
formació reglada que
possibilita l’accés al treball

100%

dels joves reben suport
psicosocial en base al pla
individualitzat diagnosticat

100%

dels joves que reuneixen les
condicions adequades tenen
mentoria

100%

dels joves assisteix als
tallers d’habilitats per a
l’empleabilitat

75%

dels joves tenen
l’oportunitat d’iniciar unes
pràctiques laborals

75%

dels joves assoleixen tots els
objectius del pla de treball
individualitzat

80%

assistència als tallers
d’habilitats per a la vida
(suport emancipació,
economia domèstica, suport
lingüístic, etc.) impartits

ÀREA GEOGRÀFICA
DEL PROJECTE CATALUNYA
Sol·licitants per participar-hi

130 joves

A finals de juny, són 130 joves
derivats dels quals, 120 són
nois i 10 noies

Població beneficiària
Beneficiaris/àries
directes:

100

persones joves
extutelades

Beneficiaris/àries
indirectes:

100

persones que col·laboren de manera
voluntària (personal empleat del
FC Barcelona i Fundació “la Caixa” i
socis), com a mentors/es o impartint
tallers específics, com a mentors/
formadors
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El sistema de protecció a la infància del
FC Barcelona i la Fundació FC Barcelona
Una iniciativa pionera per protegir infants i joves
Durant la temporada 2021/22, s’ha presentat el Sistema de
Protecció a la Infància del Club i de la Fundació, pioner a
l’Estat espanyol, que dona cobertura de manera directa o
indirecta a més de 200.000 infants i joves de diferents àmbits d’actuació del Club (la Masia, les Barça Academy o els
esports amateurs) i de la Fundació.
L’objectiu del sistema és garantir el benestar integral
de tots els nens, nenes i adolescents que formen part del
Club i la Fundació. Per assolir-ho, es posa l’esforç a fer que

tots els espais i entorns siguin segurs i amb protecció basant-se en un enfocament de drets de la infància i l’interès
superior de cada nen, nena i adolescent.
Aquest sistema comprèn la nova política de protecció, el
protocol d’actuació i altres accions de prevenció, seguiment
i gestió davant qualsevol mena de violència: física i verbal,
abús sexual, negligència i bullying, amb l’objectiu de promoure un espai de tolerància zero i promoure espais segurs
i de protecció.

La protecció de la infància és un treball en equip
Històricament, el FC Barcelona sempre s’ha preocupat pel
benestar de les persones, especialment dels nens, nenes i
adolescents. El curs 2017/18 es va apronfudir en la protecció a
la infància mitjançant la creació de la primera política de riscos en l’esport amb menors, i amb l’inici de la realització de
formacions anuals específiques a l’staff intern en aquesta matèria. Durant les darreres temporades s’ha anat evolucionant
i implementant el sistema als diferents col·lectius i projectes,
adaptant-lo a les diferents novetats legislatives que han sorgit
en els últims temps. Així doncs, aquest projecte de protecció
que es va impulsar fa tres temporades, ara s’ha culminat amb
la incorporació dels canvis normatius i legals dels darrers anys
i l’ampliació de la figura dels delegats i referents de protecció, una funció que s’ha incorporat a tots els equips dels dife-

rents àmbits d’actuació del Club i la Fundació i que té la missió
d’implementar totes les accions preventives i de seguiment de
qualsevol situació de risc o vulnerabilitat que hi pugui haver.
En els darrers anys s’ha treballat conjuntament amb Espirales Consultoría de Infancia, entitat experta en protecció a la infància formada per professionals referents internacionalment
en aquesta matèria, i que ha col·laborat amb organismes com
el Consell Superior d’Esports, UNICEF, el Consell d’Europa, etc.,
apostant per alinear el projecte als màxims estàndards internacionals en matèria de protecció a la infància.
Aquest sistema de protecció a la infància s’alinea amb els
protocols dels organismes socials nacionals i internacionals
més avançats en aquest camp i posiciona el FC Barcelona i la
Fundació com a entitats esportives capdavanteres.

L’ABAST DEL SISTEMA
La iniciativa engloba la prevenció de qualsevol tipus
de violència i s’aplica a tots els col·lectius del FC
Barcelona en què participen nens, nenes i adolescents:
• Masia (550 menors d’edat): residència Oriol Tort, futbol formatiu i seccions professionals (futbol, bàsquet, handbol, hoquei
patins i futbol sala).
• Barça Academy (24.000 menors d’edat): les escoles pròpies,
que són la Barça Escola, la Barça Academy Nova York, i la
Barça Academy Miami, així com tots els campus i clínics que
organitza el Club.
• Esports amateurs (800 menors d’edat): patinatge, hoquei
herba, voleibol, hoquei gel, rugbi, atletisme.
• Altres activitats del Club en què participin nens, nenes i
adolescents.
• Fundació FC Barcelona (158.800 beneficiaris): Tots els nens,
nenes i adolescents que participen en els programes, tant
nacionals com internacionals.
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QUATRE GRANS BLOCS

La Política de Protecció a la Infància és el marc general que descriu les accions i mesures que s’apliquen en
aquesta matèria. Aquestes poden agrupar-se en quatre grans blocs:

1

LES PERSONES: Són les que s’encarreguen d’atendre els nens,
nenes i adolescents i les que han de garantir el bon tracte i
prevenir, detectar i actuar davant de situacions de risc o vulnerabilitat. A més a més, el sistema disposa d’un Codi de Conducta
que tota persona que està en contacte amb menors s’ha de
comprometre a complir des del moment de la seva incorporació al Club o la Fundació.

3

LES SITUACIONS: Tot i les precaucions, es donaran situacions
de vulnerabilitat, de conflicte entre iguals o fins i tot de
sospita o evidència de risc per a nens, nenes i adolescents.
És per això que el sistema disposa d’un Protocol d’actuació
que recull de manera detallada les accions que s’han de dur
a terme en cadascuna d’aquestes situacions, així com circuits
específics per territori.

2

ELS ENTORNS I ACTIVITATS: Per poder garantir la seguretat i
benestar dels nens, nenes i adolescents és necessari comptar
amb entorns segurs i de protecció. Aquests s’aconsegueixen identificant els potencials riscos existents i aplicant les
pautes i mesures dissenyades per reduir-los i/o eliminar-los.

4

LA CULTURA ORGANITZACIONAL: S’han ajustat diferents
processos transversals de l’entitat, com per exemple els estàndards de selecció i contractació, els plans de formació i les
accions de prevenció i sensibilització dirigides a nens, nenes i
adolescents i les seves famílies.

ACCIONS I MESURES
La Política de Protecció té com a objectiu garantir que els entorns en què desenvolupen el
treball el Futbol Club Barcelona i la Fundació FC Barcelona siguin segurs i protectors, cosa
que inclou eliminar qualsevol forma de violència contra els nens, nenes i adolescents
mitjançant les següents mesures de protecció:

1

Disposem d’una Política de Protecció a la Infància en tots
els entorns on treballem.

2

Hem delimitat les Funcions i responsabilitats de protecció
per a cada persona dins les nostres activitats i instal·lacions.

3
4

Disposem d’un Codi de Conducta per a professionals i
altres persones que estan en contacte amb nens, nenes i
adolescents.
Realitzem el Mapatge o identificació de riscos i mesures de
protecció com a part de la planificació de qualsevol acció
amb nens, nenes i adolescents, així com en el disseny, avaluació i millora de tots els entorns on desenvolupem les nostres
activitats.

5

Disposem d’un Protocol d’Actuació davant la detecció de
qualsevol cas de sospita o evidència de vulneració dels
drets d’un nen, nena o adolescent.

6

Coneixem detalladament els circuits de protecció més
rellevants per a la nostra feina, per coordinar-nos amb les
autoritats competents quan calgui.

7

Hem ampliat els nostres Estàndards de selecció i contractació de personal, perquè incloguin aspectes en matèria
de protecció a la infància.

UN SISTEMA
DE PROTECCIÓ
ACCESSIBLE A
TOTHOM

8

Formem totes les persones involucrades en la Protecció a
la Infància, especialment el personal contractat i el voluntariat, seguint l’estructura de formació definida pel Club.

9

Fem activitats de prevenció amb els mateixos nens, nenes
i adolescents, i amb les famílies i tutors legals.

10

Adjudiquem els recursos humans i econòmics necessaris
per al desenvolupament d’aquestes accions.

11

Revisem i actualitzem amb regularitat els diferents documents, eines i procediments de Protecció a la Infància.

12

Donem a conèixer aquests documents, tant per transparència com per retre comptes, als nens, nenes i adolescents, a les seves famílies i tutors legals i a la societat.

13

Assegurem que totes les entitats que treballen per
al FC Barcelona o la Fundació Barça, o amb aquests,
disposin de les mateixes mesures i entorns de protecció o
similars i, en cas de no disposar-ne, els facilitem la informació i els material necessaris perquè sigui així.

LA FINALITAT D’AQUEST SISTEMA ÉS GARANTIR EL BENESTAR
INTEGRAL DELS NENS, NENES I ADOLESCENTS
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L’esport com
a eina de
prevenció́ del
‘bullying’
L’esport, pel caràcter vivencial i el potencial socioeducatiu,
es converteix en una eina òptima per fomentar la relació
saludable entre iguals, mitjançant el desenvolupament de
les habilitats socials, l’educació emocional i l’educació en
valors. Així mateix, l’ esport és una eina fonamental per assolir l’erradicació́ de la violència en totes les seves formes,
sobretot en les que afecten la vida de nens, nenes i joves.
Una de les formes de violència (tant física com emocio-

nal) que més impacte està tenint en el desenvolupament
emocional dels infants i joves és l’assetjament escolar o
bullying.
El 54% dels adolescents de Catalunya han estat implicats
en casos de bullying, directament o indirectament, com a
agressors, víctimes o testimonis actius o passius. El 90% de
les víctimes assegura que l’assetjament escolar “li ha provocat un intens patiment”.

PREVENCIÓ DEL ‘BULLYING’ EN L’ÀMBIT ESCOLAR
El bullying és una forma de violència i una vulneració dels
drets dels nens, els nens i els joves. És una problemàtica estesa, amb greus conseqüències a les seves vides, tant en el
present com en el seu desenvolupament com a adults. És un
problema complex i de repercussions enormes per al conjunt
de la societat.
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Durant la temporada 2021/22, un total de 103 escoles de 67
localitats de Catalunya van implementar les sessions, amb
la participació de 1.865 mestres i 23.560 infants de primària.
La meitat de les escoles continuen la implementació del Projecte des del curs passat, reforçant la tasca de prevenció del
bullying i consolidant la bona convivència de l’alumnat.

EDUCACIÓ I PROTECCIÓ / BULLYING

Un programa amb evidència científica
Un 30% dels infants han estat víctimes d’algun episodi de
bullying en escoles d’educació primària a Catalunya segons
l’informe de la Fundació FC Barcelona Bullying i Ciberbullying
a l’educació primària a Catalunya (2019). Davant d’aquest fenomen de violència, la Fundació va dissenyar una metodologia
adaptada al currículum escolar de primària a les escoles per
ensenyar a identificar i prevenir l’assetjament escolar.

XIFRES PROGRAMA CONTRA
EL ‘BULLYING’ A CATALUNYA
2021/22

Aquesta metodologia aborda la prevenció d’aquesta problemàtica per mitjà de dinàmiques lúdiques i participatives
en què l’esport és l’eix vertebrador. El programa inclou formació i assessorament pedagògic per als mestres, els quals
implementaran set sessions per curs amb un total de 42 sessions mitjançant les assignatures d’educació física, tutoria i
artístic.

23.560
INFANTS

1.865

MESTRES

103

ESCOLES

Implementació a 103 escoles de
Catalunya
Actualment les 103 escoles de primària de Catalunya que
han implementat el programa valoren molt positivament
com els infants han augmentat la seva empatia entre ells
i la seva pròpia autoestima, i així s’afavoreix que expliquin situacions que els molesten i els fan mal i s’activin
les alarmes davant d’una situació d’assetjament.
Per altra banda, el professorat també agraeix la formació que rep dins el programa a través del campus virtual,
atès que els facilita observar i detectar amb més facilitat
el fenomen a les aules. També destaquen que les sessions d’educació física i artística són de les que han fet
gaudir més els infants.
Cal destacar que l’avaluació de l’impacte del programa
a les 26 escoles pilot va tenir molt èxit, i en va quedar
provada l’eficàcia, ja que es va aconseguir una reducció
del 35,8% de les víctimes de bullying i un 60% de les de
ciberbullying.
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PREVENCIÓ DEL ‘BULLYING’
EN L’ESPORT

Detectar i actuar contra
l’assetjament en l’àmbit esportiu

Durant el 2021/22, la formació s’ha dut a terme tant de manera presencial com autoaccessible al web amb dos vídeos
i un manual descarregable, arribant a 400 professionals de
l’esport.
El manual facilita els conceptes teòrics per distingir el bullying
de qualsevol altra forma de violència o d’un conflicte puntual,
així com proporciona estratègies de prevenció i activitats de
prevenció per aplicar directament a les sessions esportives.

El bullying es produeix en espais on infants i adolescents
es relacionen i, per tant, també en l’àmbit esportiu. Segons
l’estudi dut a terme per la Fundació FC Barcelona, Bullying
i Ciberbullying al futbol formatiu a Catalunya (2019), més
del 58% dels infants que formen part d’equips de futbol
formatiu a Catalunya han viscut aquestes situacions i més
d’un 9% n’han estat víctimes.
La Fundació FC Barcelona ha desenvolupat una metodologia formativa perquè tècnics i tècniques esportius i estudiants de ciències de l’activitat física i l’esport disposin d’eines
per prevenir el bullying, detectar-lo i actuar-hi en contra.
Aquesta metodologia de prevenció ha arribat a 3.000 entrenadors i entrenadores a Catalunya en els darrers quatre anys.

XIFRES DE PREVENCIÓ DEL ‘BULLYING’
EN L’ÀMBIT ESPORTIU A CATALUNYA
2021/22

400

TÈCNICS I TÈCNIQUES ESPORTIUS I ESTUDIANTS
DE CIÈNCIES DE L’ACTIVITAT FÍSICA I L’ESPORT

1.600

INFANTS INDIRECTES

PROTOCOL DE ‘BULLYING’ A L’ESPORT
La Fundació FC Barcelona fa un altre pas endavant per lluitar
contra l’assetjament amb un nou Protocol d’Actuació davant
del Bullying en l’àmbit de l’esport. Aquest protocol dona eines
per actuar davant alertes o casos de bullying que es produeixen també en l’esport, un àmbit en què hi ha un buit important
tant a Catalunya com a la majoria de comunitats autònomes.
El protocol proporciona les eines i coneixements necessaris
per detectar o identificar una situació quan ens hi trobem i sobretot què ha de fer un tècnic esportiu o una entitat quan es
detecta o es comunica un cas de bullying.
En primer lloc el Protocol facilita una introducció per conèixer
les característiques d’aquesta forma de violència que es dona
entre iguals, entre infants i joves així com algunes senzilles
estratègies de prevenció com, per exemple, establir un acord
de normes entre el grup, comptar amb una tutoria entre iguals
dels més grans cap als més petits, etc. A continuació, i amb
l’objectiu de promoure un entorn de tolerància 0 en la violència,
es convida l’entitat a fer una autoavaluació a partir d’un llistat
que facilita el diagnòstic sobre els recursos de què disposa i als
quals vol aspirar. I, a partir d’aquí, es proposen de manera oberta diverses accions recomanables i propostes de millora que el
Club podrà implementar o tenir en compte en el futur a mode
de suggeriment.
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CONEIXEMENT I SENSIBILITZACIÓ
La Fundació continua endavant amb la presa de consciència i sensibilització dels infants i joves seguint amb la difusió de materials com:
• Recomanacions per fer un bon ús d’internet i prevenir el
ciberbullying.
• Pòsters i fulletons
• Vídeo Entra en joc, que mostra un cas d’assetjament i
violència escolar en un format innovador i pròxim als
joves.
• Amb el diari Ara, l’interactiu El meu fill fa ‘bullying’

D’altra banda, els resultats dels informes publicats per la
Fundació el 2019 han estat difosos en un total de quatre congressos.
Segons aquests informes, El ‘bullying’ i ‘ciberbullying’
des de la mirada dels adolescents i els experts (2019) i ‘Bullying’ i ‘ciberbullying’ a l’educació primària a Catalunya
(2019), el 54% dels adolescents de Catalunya s’han vist
implicats en casos d’assetjament escolar de manera directa o indirecta i el 30% de nens i nenes de primària n’han
estat víctimes.
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Projectes a cinc països d’Amèrica Llatina
Durant la temporada 2021/22, la Fundació FC Barcelona ha
desenvolupat projectes a 5 països d’Amèrica Llatina: el Bra-

sil, Colòmbia, Costa Rica, Mèxic i Panamà. Les iniciatives estan dirigides a la prevenció de la violència i la inserció social.

Colòmbia
A Colòmbia la Fundació va dur a terme 4 projectes. El primer,
a Palmira, amb la participació de l’exjugador Luis García, i
que va comptar amb el finançament de ScotiaBank i el suport per la implementació de l’Alcaldia del municipi, i que va
aconseguir 281 beneficiaris (un 25%, nens). Amb el suport de
Nous Cims es va posar en marxa un projecte a Medellín, en el
qual van participar 161 nens i 108 nenes.
Finalment, i amb el suport econòmic de Gran Tierra, es
van implementar dos projectes a Putumayo i Sant Martín,
destinats a 559 (329 nens i 230 nenes) i 295 beneficiaris
(185 nens i 110 nenes) respectivament.
A partir del gener, amb l’enfocament renovat d’intervenció holística de la Fundació, es començaran a treballar
nous projectes i es contactarà amb noves entitats a Xile,
el Perú, Colòmbia i la República Dominicana per fer unes
visites de prospecció en els quatre països. Com a resultat
d’aquest treball d’identificació s’han iniciat col·laboracions
i nous projectes amb World Vision al Perú, i Save the Children a Colòmbia i la República Dominicana.

Mèxic
Almunicipi de Calakmul, el projecte va ser desenvolupat per
l’entitat local Fondo para la Paz. També va comptar amb finançament de Scotiabank, i es va aconseguir una fita de 316
participants, 205 nens i 111 nenes.
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Costa Rica i Panamà
En el cas de Costa Rica i Panamà, tots dos projectes van
ser implementats per Aldeas Infantiles, amb el suport de
ScotiaBank i la paticipació de l’exjugador José Edmílson.
Entre els dos països hi va haver 589 beneficiaris (306
nens i 283 nenes). A Costa Rica, 369 (193 nens i 176 nenes), i, a Panamà, un total de 220 (113 nois i 107 noies).
Les activitats van ser desenvolupades amb la metodologia SportNet.

Brasil

Al Brasil, la Fundació FC Barcelona du a terme els seus projectes en dues zones: la regió de Sao Paulo i Rio de Janeiro.
A Sao Paulo va intervenir a Guarulhos amb el finançament
de la Fundació Mapfre. Van prendre-hi part un total de 1.128
participants (269 nens i 859 nenes). Aquesta iniciativa va tenir tres implementadors locals, en cadascuna de les zones

d’intervenció: União Esportiva Vila Olímpica Mujer Maré (UEVOM) a Rio; i a Guarulhos i Sao Paulo, a través de les respectives secretaries d’educació.
D’altra banda, a Sao Paulo, amb el finançament d’Abertis,
134 nens i 58 nenes van participar en un projecte implementat per la Secretaria d’Educació de Guarulhos.
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Projectes amb Diputacions
i Ajuntaments
El programa per a la inclusió social a Catalunya, mitjançant
la metodologia Sportnet, pretén desestigmatitzar els col·
lectius de nenes, nens i joves en risc social, teixir vincles,
fomentar el desenvolupament de les habilitats individuals
i col·lectives i esdevenir un agent de prevenció comunità·
ria. La metodologia Sportnet permet contribuir a la igual·
tat d’oportunitats d’infants i joves a Catalunya, afavorint la
seva inclusió, facilitant l’adquisició i el desenvolupament
de les seves competències i habilitats psicoemocionals. El
reforç de l’autoestima contribueix al seu desenvolupament
personal i el foment de les seves capacitats per a la vida.

L’IMPACTE DEL PROGRAMA PERMET LA MILLORA DE
LA COHESIÓ́ SOCIAL
Aquest programa metodològic fomenta l’esport com a eina
de promoció de la inclusió, l’educació integral i el canvi so·
cial, basat en la igualtat i la democràcia.
Al 100% dels municipis on s’ha aplicat aquest programa
s’ha constatat l’adequació de la metodologia a les carac·
terístiques i necessitats dels col·lectius amb els quals tre·
ballem. El 95% de les famílies consideren que el programa
ajuda els seus fills a créixer com a persones. La totalitat
dels equips educatius formats per la Fundació FC Barcelo·
na són locals, preparats en la metodologia SportNet acredi·
tada i certificada per la Universitat de Barcelona.
Durant la temporada 2021/22, a Catalunya, el programa
es va implantar a uns 1.000 infants de 20 municipis. Des
del 2012 fins al 2021, i gràcies a les diputacions hem arribat
a 86 municipis de Catalunya i hem treballat amb més de
112.361 infants i joves.
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‘One Team’, el projecte de l’Eurolliga per a la reinserció de joves interns
One Team és el projecte social de l’Eurolliga de bàsquet,
mitjançant el qual la Fundació Barça vincula el primer
equip de bàsquet amb el Projecte al Centre Penitenciari de
Joves de Catalunya. Aquest projecte fa servir la metodolo·
gia One Team, que, juntament amb la metodologia Sportnet
aplicada al bàsquet, afavoreix la pràctica esportiva d’uns
15 interns del Centre Penitenciari de Joves en coordinació
amb els equips propis del Departament d’Afers Penitenci·
aris de la Generalitat de Catalunya. Els jugadors del pri·
mer equip del Barça Sergi Martínez i Nigel Hayes-Davies
han format part de l’equip d’ambaixadors d’aquest projecte
juntament amb l’excapità Rodrigo de la Fuente i la jugado·
ra del Femení Magatte Niang.
Durant la temporada 2021/22 s’han dut a terme diverses
accions entre les quals destaquen la visita de quatre interns
a les instal·lacions del FC Barcelona així com la visita dels dos
jugadors del primer equip amb l’ambaixador de la secció,
Audie Norris, al Centre Penitenciari per compartir una sessió
amb els interns.
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Projecte amb els centres de justícia juvenil
El projecte amb els centres de justícia juvenil, amb la me·
todologia esportiva i educativa de la Fundació, té com
a objectiu la reinserció social dels joves, per mitjà del
desenvolupament de les habilitats socials d’uns 130 in·
terns l’any, perquè puguin extrapolar-les en tots els àm·
bits de la seva vida.
Durant la temporada 2020/21 s’ha implementat el Projec·
te als centres de Montilivi, l’Alzina i a les dues unitats (terapèutica i noies) de Til·lers. Els resultats principals extrets de
les avaluacions externes són la millora en la realitat efecti·
va de les persones usuàries i comprendre millor el que són
capaces de ser i de fer. En segon lloc, la metodologia SportNet ha ajudat a detectar les peculiaritats dels usuaris per po·
der respectar la seva individualitat i a promoure la responsa·
bilització dels usuaris envers les seves accions, així com a fer
emergir els seus interessos, diferències i peculiaritats amb
l’objectiu de detectar millor els estímuls educatius que des
de la Fundació els podem proporcionar.
La col·laboració amb la Universitat de Barcelona fa pos·
sible que cada any, mitjançant convenis d’aprenentatge i

servei, diferents estudiants de la Universitat dissenyin les
sessions amb la metodologia de la Fundació i hi participin.
Aquest projecte es duu a terme gràcies a un acord amb
la Unitat de Programes i Innovació de la Direcció General
d’Execució Penal a la Comunitat i de Justícia Juvenil del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.
Dins del procés de transferència metodològica que la Funda·
ció Barça està duent a terme amb la Unitat de Programes i Inno·
vació del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya,
durant la temporada 2021/22 s’ha implementat la metodologia
amb equips mixtos (1 tècnic de la Fundació + 1 tècnic del De·
partament) als Centres de Montilivi, el Segre, els Til·lers i l’Alzina.
Com ja havia anat passant al llarg de totes les tempora·
des prèvies a la pandèmia, han tornat a entrar estudiants
a les activitats de tots els centres per compartir les sessi·
ons amb les persones internes. A més, s’ha treballat con·
juntament amb el Centre d’Estudis i Formacions Jurídics i
Especialitzats (CEFJE), en el disseny de la darrera fase de
la transferència metodològica que es durà a terme durant
la temporada 2022/23.
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Projecte d’inserció de dones privades de llibertat
Amb l’objectiu de potenciar les habilitats per a la vida en
les dimensions de l’activitat física i el lleure mitjançant les
metodologies pròpies de la Fundació Barça, i alhora oferir
possibilitats de reinserció laboral a les dones internes del
Centre Penitenciari Brians 1, la Fundació FC Barcelona
inicia un procés d’autoconeixement, empoderament, de·
tecció de potencialitats i realització de testos de vocaci·
onalitat per elaborar itineraris formatius individualitzats,
enfocats a la recerca activa i productiva de llocs de treball.
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El projecte s’ha iniciat al maig del 2022 amb la imple·
mentació de la metodologia SportNet els dimarts i els di·
jous al matí als mòduls tancat i semiobert del Centre Pe·
nitenciari. A partir de setembre del 2022 s’iniciaran les
activitats més explícites d’inserció laboral aprofitant l’am·
bient de confiança i els vincles generats durant la fase
d’implementació de les sessions d’activitat física SportNet
que, per altra banda, seguiran duent-se a terme al llarg de
tota la temporada 2022/23.

ACCIÓ COMUNITÀRIA / INCLUSIÓ SOCIAL

La Fundació Barça i Nike continuen
treballant per la inclusió social i la
pràctica de l’esport a Barcelona
Per quarta temporada consecutiva, Nike dona suport al
programa d’Inclusió Social de la Fundació Barça a la ciu·
tat de Barcelona, adreçat a infants i joves en risc d’exclu·
sió social. El projecte Made to Play promou la pràctica de
l’activitat física i el joc, amb especial atenció per fomentar
l’increment de participació del col·lectiu femení en totes
les activitats.
La temporada 2021/22 més de 200 infants i joves van
participar en activitats extraescolars setmanals dirigides
per l’equip educatiu de la Fundació Barça, en què es va uti·
litzar la metodología SportNet, que empra l’esport, el joc i
l’activitat física com a eines d’integració social.
Les activitats s’han consolidat per quart any consecutiu
en diferents centres socials i educatius; dos instituts de se·
cundària, quatre centres oberts i una escola de primària en
set barris de la ciutat de Barcelona.
L’objectiu del projecte és desestigmatitzar els col·lectius
en risc social, teixir vincles, fomentar el desenvolupament
de les seves habilitats i competències i esdevenir un agent
de prevenció comunitària.
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Millorar la qualitat de vida dels
infants malalts i les seves famílies
La malaltia durant la infància és sempre un problema difícil de gestionar.
La qualitat de vida del infants està íntimament lligada al suport que reben
durant aquests moments tan difícils.
Requereixen una atenció i cura constants. Rebre el suport i la visita dels
jugadors i jugadores del FC Barcelona
suposa per a ells i elles una injecció
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d’alegria que la gran majoria recorden com un dels moments més especials de les seves vides.
Des de la Fundació FC Barcelona,
conscients de la capacitat que l’entitat i els seus esportistes tenen per
aportar emocions positives, desenvolupem un programa per donar suport
a aquests infants i a les seves famí-

lies. Durant la temporada 2021/22 la
Fundació va donar suport a més de
1.543 infants i joves malalts per mitjà de trobades, activitats i lliurament
de material. Així mateix, a través del
projecte Donacions, 57.698 persones
vulnerables de diverses entitats socials van rebre donacions per part de
l’entitat.

SALUT / BENESTAR EMOCIONAL PEDIÀTRIC

Projecte ‘Nadal és tot l’any’
El curs 2021/22 tampoc es va poder realitzar la visita tradicional del primer equip de futbol masculí i femení als
hospitals però es va enregistrar un vídeo per als infants
ingressats on apareixen els jugadors i jugadores de futbol i
el president Joan Laporta. Així mateix, es van repartir entre
els infants hospitalitzats uns 1.100 obsequis.
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Projecte ‘Il·lusions’, trobades que regalen somriures
Existeixen experiències inoblidables. Un d’aquests moments és quan un infant malalt es troba amb un jugador
o jugadora del Barça. El projecte Il·lusions de la Fundació
ha contribuït a millorar l’estat emocional de gairebé 443
infants de tot el món amb malalties greus gràcies a les

trobades amb jugadors i jugadores dels primers equips de
futbol, experiències en partits al Camp Nou i smile packs.
Una gran part d’aquestes d’aquestes accions es duen a terme amb un acord de col·laboració entre la Fundació MakeA-Wish i la Fundació Pequeño Deseo.

Projecte de voluntaris per a infants refugiats ucraïnesos
Gràcies a la implicació dels nostres voluntaris i voluntàries socis i sòcies de la Fundació, 135 infants refugiats de la
guerra d’Ucraïna s’han beneficiat d’aquest projecte ludicoesportiu.
L’activitat consistia a realitzar jocs i dinàmiques lúdiques
amb la finalitat de divertir-se i oblidar, per uns moments la
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tragèdia viscuda en els darrers mesos. L’objectiu d’aquesta
activitat ha estat que infants i famílies juguin junts, es creïn vincles i gaudeixin d’una estona de lleure.
També s’ha ofert un racó tranquil per pintar, dibuixar i
jugar amb elements manipulatius, com trencaclosques i
peces de construcció per als més menuts.

SALUT / BENESTAR EMOCIONAL PEDIÀTRIC

Projecte ‘Donacions’: roba, marxandatge i entrades per fer
feliços els més vulnerables
El projecte Donacions està destinat a entitats socials que
treballen amb infants, joves i persones en situació de vulnerabilitat. L’objectiu és fomentar el benestar emocional
dels infants a través d’emocions positives mitjançant les
donacions de roba esportiva, marxandatge del Barça o in-

vitacions per a esdeveniments esportius i per al Camp Nou
Experience.
Gràcies a aquest projecte, al llarg de la temporada
2021/22 se’n van beneficiar 57.698 persones en situació de
vulnerabilitat.
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Col·laboradors estratègics
ACNUR
El FC Barcelona, la Fundació FC Barcelona i l’UNHCR/ACNUR,
l’Agència de les Nacions Unides per als Refugiats, van presentar durant la temporada 2021/22, a la seu de l’organisme
a Ginebra, l’aliança global que els unirà en la lluita pels drets
dels infants i joves refugiats. Un missatge que es vol enviar al
món i que es podrà veure a partir de la temporada 2022/23 a
través de les samarretes dels equips masculí i femení de futbol, que, per primera vegada a la història, portaran el logotip
de l’Agència de les Nacions Unides en el dorsal.
La Fundació FC Barcelona col·labora amb ACNUR des del
2009 en diverses iniciatives i programes per a persones refugiades. La Fundació ha desenvolupat diversos programes
propis en assentaments de refugiats a Grècia i el Líban, i per
a menors no acompanyats a Itàlia i l’estat espanyol.
L’aliança amb UNHCR / ACNUR comportarà el treball conjunt amb la Fundació del FC Barcelona per implementar
projectes a quatre països que acullen persones refugiades
i desplaçades: Colòmbia, Uganda, Turquia i Malàisia. La
Fundació FC Barcelona aportarà 400.000 euros per temporada, a raó de 100.000 euros per projecte a cada país.
A més, el FC Barcelona i la Fundació faran donacions
d’equipacions esportives del Club per un valor de 100.000
euros per temporada i es posaran a disposició dels diferents projectes els tècnics de la Fundació FC Barcelona,
experts en la metodologia pròpia SportNet, basada en l’es-
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port per a la protecció i per a la promoció de la pau i la
cohesió social.
La temporada 2022/23 s’iniciaran els projectes que es
duran a terme a Colòmbia per reforçar entorns segurs i de
protecció per a infants i joves provinents de Veneçuela i infants i joves desplaçats interns que estan afectats pel conflicte armat; a Malàisia s’espera millorar les condicions de
vida i el benestar emocional de nens, nenes i adolescents
refugiats rohingya procedents de Birmània; a Uganda el
projecte es focalitzarà en temes de salut, esport i protecció
del medi ambient per als joves que han hagut de fugir del
Sudan del Sud i de la República Democràtica del Congo;
finalment a Esmirna, a Turquia, el projecte espera augmentar la protecció, la participació i la inclusió dels infants i
joves de diferents països de procedència, especialment de
l’Afganistan, l’Iraq i Síria.
L’acord forma part de les prioritats que el FC Barcelona
i la seva Fundació han definit per a aquesta nova etapa
del Club: focalitzar-se en les persones refugiades al món,
una de les problemàtiques més greus que es viuen en els
temps actuals. Amb aquest acord, s’assumeix davant del
món un compromís extraordinari, fer que els somnis dels
nens i nenes més vulnerables es converteixin en realitat
des de la creença del fet que tots els infants i joves tenen el
dret a les mateixes oportunitats.

COL·LABORACIONS
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UNICEF
L’aliança entre el Barça i l’UNICEF, l’Agència de les Nacions
Unides per a la Infància, es remunta a l’any 2006, un compromís innovador que s’ha anat consolidant durant els darrers 16 anys. Totes dues entitats han treballat conjuntament
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.
Amb aquesta aliança es treballa l’Esport des de la promoció de l’accés a l’educació en les zones rurals i la població més vulnerables del Brasil, Ghana, la Xina i Sud-àfrica.
Des de diferents perspectives, nenes, nens i joves, conjuntament amb els seus professors i professores, es beneficien de l’activitat física i l’esport i de l’impuls d’una educació
inclusiva i equitativa, que a la llarga els permetrà comptar
amb un futur i viure en un entorn més segur.

BENEFICIARIS PER PAÏSOS

A la Xina s’impulsa la formació de professors per a la implementació de l’esport en escoles rurals. Al mateix temps
s’ha establert un programa de serveis comunitaris per a la
protecció de la infància i les seves famílies. S’han format 70
professors i professores en educació física, que han treballat
amb 14.711 alumnes. La finalitat a llarg termini és dotar d’un

pla d’estudis d’educació física que inclogui proporcionar habilitats per a la vida, a través de conceptes com l’esport per
al desenvolupament. El programa pretén ajudar milions de
nenes i nens a enfortir la seva resiliència, les seves relacions,
el rendiment acadèmic i la salut física i mental.
Al Brasil s’impulsa el programa d’inclusió de persones
amb capacitats diferents i s’imparteix la metodologia per
a l’aprenentatge escolar en zones vulnerables. Del programa al Brasil s’han beneficiat directament 185 nens, nenes
i adolescents. A Ghana s’ha reforçat amb èxit l’ús a les escoles del paquet d’esport per al desenvolupament, a través
del suport a la formació educativa a nivell de l’escola/aula
a 4.492 directors, directores i professorat en 2.246 institucions educatives (des de guarderies a instituts). Això ha permès que es beneficiïn indirectament 425.439 estudiants. A
Sud-àfrica s’assegura l’educació inclusiva i igualitària utilitzant l’esport com a eina per al seu desenvolupament. 343
joves i adolescents han participat en diverses formacions
de lideratge i construcció de capacitats, i 10.000 estudiants han participat activament en activitats d’esport per al
desenvolupament. A més, 55 entrenadors, entrenadores i
voluntariat van rebre formació en activitats d’esport per al
desenvolupament i medi ambient.

Col·laboradors institucionals
DEPARTAMENT DE JUSTÍCIA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
El Departament de Justícia i la Fundació FC Barcelona han signat
un nou acord per avançar en la reinserció social i laboral de les
persones internes en els centres penitenciaris i en els centres de
justícia juvenil de Catalunya. D’una banda, la Fundació FC Barcelona duu a terme un projecte de reinserció sociolaboral per a
dones privades de llibertat en el Centre Penitenciari Brians1.
D’altra banda, l’activitat de la Fundació Barça als Centres
Educatius de Justícia Juvenil té com a objectius fonamentals
la integració i reinserció social dels menors i joves condemnats
a mesures d’internament, mitjançant l’aplicació de programes
majoritàriament educatius. La Fundació Barça utilitza la seva
metodologia SportNet com una oportunitat de creixement personal i per a la reinserció.
Aquests projectes es duen a terme gràcies a l’acord de la
Fundació FC Barcelona amb el Departament de Justícia de la
Generalitat de Catalunya.
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CREU ROJA CATALUNYA
L’objectiu de l’aliança amb Creu Roja és sensibilitzar sobre
la situació de les persones més vulnerables, infants i joves
en risc social i persones refugiades. Durant la present temporada s’ha continuat treballant en la sensibilització sobre
la causa de persones refugiades i demandants d’asil.
El FC Barcelona, la Fundació Barça i Creu Roja Catalunya,
sota el lema El FC Barcelona amb Ucraïna, va realitzar una
campanya de recollida d’aliments infantils per a les famílies
ucraïneses refugiades que van arribar a Catalunya en carpes instal·lades al Camp Nou. Es van arribar a recollir més
de 17.000 quilos d’aliments.
A més, s’ha dut a terme una donació de material amb 438
caixes, amb més de 6.000 peces de roba esportiva i 24.000
productes de marxandatge.
Així mateix, durant aquesta temporada es van realitzar diferents activitats de sensibilització, i es va treballar en un nou
projecte que es durà a terme a partir de setembre del 2022.
Es tracta de la dotació per part de la Fundació Barça d’eines
metodològiques esportives i d’activitat física per als equips
que la Creu Roja té disposats en tot el territori català amb
infància i joventut en situació de vulnerabilitat i en risc, per
poder contribuir a la inclusió dels nens i nenes beneficiaris.

DIRECCIÓ GENERAL D’ATENCIÓ A LA
INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA (DGAIA)
La Fundació Barça treballa en coordinació amb la Direcció
General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA)
del Departament de Treball, Assumptes Socials i Família
de la Generalitat de Catalunya, tant en el programa dirigit a joves migrats sense referents adults que formen part
del sistema de protecció de la DGAIA, com en el programa
d’inclusió social a Catalunya dirigit a persones joves extutelades. Els dos programes ofereixen un acompanyament
socioeducatiu i emocional a participants, treballant també
en els àmbits formatiu i laboral, amb l’objectiu d’afavorir la
seva inclusió i el seu benestar emocional, així com la seva
autonomia personal.

JOHAN CRUYFF FOUNDATION

DIPUTACIONS DE CATALUNYA
Durant aquesta temporada s’ha dut a terme una nova
proposta de col·laboració entre la Fundació FC Barcelona
i les tres Diputacions catalanes de Girona, Lleida i Tarragona que està basada en el nou enfocament holístic per
abordar les problemàtiques d’infants i joves d’una manera
més integral i que permet tenir un impacte més real allà
on s’actuï. Es tracta d’una important evolució del programa
d’Inclusió Social que s’ha dut a terme durant els darrers
deu anys a Catalunya en el marc d’aquesta col·laboració i
que ha permès a la Fundació adquirir un alt coneixement
de les problemàtiques i necessitats de la joventut en el territori. En els seus deu anys d’implementació, el programa
d’inclusió social amb metodologia SportNet s’ha desplegat
a 86 municipis catalans i ha beneficiat un total de 111.712
nens i nenes.

Com a resultat d’una col·laboració de més de sis anys amb
la Fundació Johan Cruyff, durant la temporada 2021/22 la
Fundació Barça ha contribuït a la creació de tres Cruyff
Courts: el Cruyff Court Aitana Bonmatí, el Cruyff Court Montornés i el Cruyff Court Constantí, nous espais que seran
aprofitats i gaudits per més de 2.000 nenes i nens de 8 a 18
anys i persones amb discapacitat.
Així mateix, la Fundació FC Barcelona ha pres part en la
jornada de celebració dels 25 anys de la Fundació Johan
Cruyff, amb la participació del president Joan Laporta i la
Dra. Marta Segú. En els actes de commemoració es va participar amb un videomissatge del president Joan Laporta.
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FUNDAÇÃO EDMÍLSON

GASOL FOUNDATION

La Fundació Edmílson ha atès durant la temporada 2021/22
800 infants i joves de fins a 17 anys. Les diferents activitats
educatives i culturals en què participen els infants i joves formen part fonamental del procés del seu desenvolupament
físic, social i emocional, a més del personal comunitari.
El projecte té com a objectiu la promoció de la inclusió social de nenes, nens i adolescents que disposen d’un espai
per a la socialització i la convivència on es desenvolupen
oferint un ventall de diferents activitats per afavorir la continuïtat dels estudis i reduir l’abandonament escolar, rebent el
suport necessari per a la millora del rendiment escolar amb
classes de reforç escolar i orientació vocacional.
En les diferents activitats, el grup de participants ha pogut fer ballet, hip-hop, art, vòlei, futbol, basquet i atletisme,
així com activitats ludicoesportives, karate, capoeira i informàtica.
També es prevenen situacions de risc a través del treball
en família, reforçant els vincles familiars d’infants i adolescents atesos en el projecte, amb grups d’orientació, suport
psicosocial i suport a les famílies.

Al costat de la Gasol Foundation, hem impulsat dos projectes: “SISME”, enfocat en la prevenció de l’obesitat infantil a
través de la promoció d’hàbits saludables en escoles de primària de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, innovant amb
la inclusió d’activitats dirigides a la sensibilització de les
famílies i “PASOS, un estudi transversal i longitudinal nacional per a conèixer els estils de vida de nenes, nens i joves
de 8 a 16 anys en tot l’Estat, que es realitza des del 2019 i al
qual enguany s’han incorporat nous grups de recerca, s’han
incorporat noves variables referents a l’entorn, el màrqueting i la publicitat alimentària i s’han sumat col·laboracions
destacades, com la que s’ha aconseguit amb la Societat
Espanyola de Farmàcia Clínica, Familiar i Comunitària (SEFAC), per a garantir els més alts estàndards de qualitat en el
processament i anàlisi de les dades de l’estudi.
Finalment, també amb “PASOS”, ha estat validada una
nova eina per a avaluar la qualitat de l’alimentació, que inclou paràmetres relacionats amb la nutrició, la sostenibilitat i les conductes dietètiques. 6741 nenes i nens de 8a 16
anys i les seves famílies han estat els destinataris de tots
dos projectes.

FUNDACIÓN EUSEBIO SACRISTÁN
Durant aquesta temporada s’ha iniciat el projecte Escola
d’Esport Inclusiu a Catalunya, destinat a nenes i nens d’entre 5 i 15 anys. AQUÍ JUGUEM TOTS!, és el nom del programa
que consisteix en el fet que tots els nens i nenes, independentment de les seves capacitats, posin el focus en el mateix joc com a procés i no en el resultat. D’aquesta manera
es fomenta la convivència. L’escola és un espai d’inclusió
per definició, on tots els nens i nenes s’adapten i busquen
ajudar els seus companys posant al servei dels altres les
seves habilitats i capacitats.
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FUNDACIÓN LEO MESSI
L’aliança entre la Fundació FC Barcelona i la Fundació Leo
Messi es va iniciar el 2012 amb l’objectiu de fomentar la inclusió social de nens, nenes i joves de tot el món per mitjà de
l’esport i, concretament, posar el focus en la millora de la situació i el benestar d’infants afectats per la guerra, la violència i
la pobresa o la discapacitat, així com de tots els nens i nenes
afectats per malalties severes. A l’Argentina, el programa es
focalitza a fer costat a menors en situació de risc de vulnerabilitat social i s’implementa en deu barris de la ciutat de Rosario i en un barri de Villa Gobernador Gálvez. Tots els barris
responen a criteris de prioritat per elevats índexs de pobresa
i violència. La iniciativa, fruit de la col·laboració de totes dues
fundacions, té el suport de totes dues municipalitats.
D’altra banda, la Fundació Leo Messi i la Fundació FC Barcelona col·laboren en diversos programes i campanyes especialment focalitzats en temes pediàtrics de recerca i per
a la integració de nens i nenes vulnerables o amb discapacitat. A més, les dues fundacions han col·laborat de manera
molt important per fer realitat el projecte Sant Joan de Déu
Pediatric Cancer Center.

COL·LABORACIONS

FONDATION LILIAN THURAM
La Fondation Lilian Thuram, Educació contra el Racisme va
ser creada el 2008 per vetllar per promoure una educació
no xenòfoba i desmuntar els prejudicis racistes. L’aliança
amb la Fundació FC Barcelona comparteix l’objectiu d’erradicar comportaments racistes dins i fora del terreny de joc.
Lilian Thuram ha intervingut en diverses conferències, tant
presencials com virtuals, sobre educació contra el racisme i
ha col·laborat en diferents mitjans de comunicació d’abast
internacional.
En la temporada 2021/22, fruit de la col·laboració entre totes dues entitats, Lilian Thuram va continuar la seva labor de
sensibilització i educació contra el racisme i els drets de les
persones refugiades i migrats. La Fundació Lilian Thuram ha
desenvolupat eines pedagògiques i ha organitzat activitats i
esdeveniments per promoure una educació no racista en els
pares, les escoles i l’esport.
Així mateix, Lilian Thuram va dur a terme la presentació
inaugural de la jornada que es va organitzar amb el Diplocat
sobre l’esport com a eina d’inclusió. Durant aquesta temporada, i de manera destacada, es va presentar el premi que

les dues fundacions han concebut sobre Esport i Educació contra el Racisme. Aquest guardó premiarà estudiants
d’universitats catalanes que facin el seu Treball de Final de
Grau (TFG) sobre la temàtica de l’educació i/o l’esport com
a eina contra el racisme. Després d’anys de treball conjunt,
especialment en els àmbits de la inclusió i la sensibilització
contra el racisme, les dues entitats volen reconèixer i recolzar amb aquest premi la tasca d’estudiants universitaris, futurs líders socials, que volen contribuir amb els seus estudis
en la importància de l’esport i la educació contra el racisme
i la xenofòbia.

Col·laboracions principals
SCOTIABANK

NIKE

Des del 2017 Scotiabank i la Fundació FC Barcelona treballen
conjuntament a l’Amèrica Llatina, en l’àmbit de l’educació
i la protecció, en el programa de Prevenció de la Violència
Juvenil, on la temporada 2021/22 l’impacte dels programes
conjunts va arribar a Mèxic, Colòmbia, Costa Rica i Panamà.
Arribant a més de 1.500 nenes, nens i joves d’entorns vulnerables, i amb Formació metodològica a 113 educadors i
educadores.
Durant aquesta temporada 2021/22 s’ha treballat conjuntament amb Scotiabank per garantir la continuïtat del programa a diferents països de l’Amèrica Llatina per a les properes 4 temporades.

Per quarta temporada consecutiva, Nike dona suport al programa d’Inclusió Social a la ciutat de Barcelona, amb el projecte Made to Play. El programa promou la pràctica dels esports i el joc, amb especial atenció per fomentar l’increment
de participació del col·lectiu femení en les activitats.
Al mateix temps Nike ha contribuït amb una important
donació d’equipament i material esportiu oficial, amb un
total de 60.000 peces destinades als beneficiaris i beneficiàries dels projectes de la Fundació FC Barcelona i entitats.
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FUNDACIÓN “LA CAIXA”

ALLIANZ

Aquesta temporada 2021/22, la Fundació FC Barcelona i la
Fundació “la Caixa” han iniciat una nova etapa en la seva col·
laboració amb l’inici del programa Joves Futur+. El projecte
té com a objectiu oferir suport a joventut extutelada, col·lectiu que es veu obligat a emancipar-se sense el suport familiar i que queda en una situació de gran vulnerabilitat una
vegada aconseguida la majoria d’edat i finalitzada la tutela
que la Generalitat exerceix a través de la Direcció General
d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA).
Ambdues fundacions han signat un acord de col·laboració
per al programa que tindrà un total de 100 joves beneficiaris
per any, derivats de diferents entitats socials de tot el territori català. Amb aquest programa es pretén dotar aquests
joves d’entre 18 i 25 anys de les eines necessàries en els àmbits formatiu, laboral, psicosocial i emocional per aconseguir una autonomia personal plena en absència d’una família o d’una xarxa social que els secundi. El programa tindrà
tres àmbits d’actuació principals: la formació, la inserció laboral i l’acompanyament psicosocial.

La companyia asseguradora Allianz, partner del FCBarcelona des del 2010, i la Fundació FC Barcelona signen un acord
de col·laboració fins a la temporada 2023/24, com a patrocinador principal de l’equip Fundació Barça Genuine, l’equip
format per persones amb discapacitat intel·lectual.
D’aquesta manera el logotip d’Allianz llueix a la màniga de
la samarreta de l’equip que la temporada 2021/22 va guanyar
les tres competicions en què va participar, amb què va generar reconeixement i admiració. Així, l’asseguradora se suma
al gran impacte que ha tingut el primer any d’aquest equip.
Aquesta aliança entre ambdues entitats contribueix a
conscienciar sobre la importància de la integració de les
persones amb capacitats diferents a través de l’esport en
general i el futbol en particular.

KONAMI
Al Japó, gràcies al suport de Konami, continua el programa iniciat el 2019 per la Diversitat, adreçat a la inclusió de nenes i nens
amb diversitat funcional a través de l’esport.
A finals del 2021, la Fundació FC Barcelona i KONAMI van renovar el seu acord de col·laboració per a les dues pròximes tem-
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porades a fi de portar a terme el projecte conjunt For All Capabilities. Aquest projecte forma part de l’estratègia inclusiva de
la Fundació FC Barcelona, que encapçala aquesta iniciativa al
Japó conjuntament amb diferents entitats i organitzacions per
contribuir així a crear una societat més igualitària i inclusiva.

COL·LABORACIONS

Altres col·laboradors
CORS UNITS

FUNDACIÓN ABERTIS

L’objectiu de la col·laboració és millorar la qualitat de vida
de les nenes i nens amb patologia crònica, especialment de
cardiopaties congènites i oncohematólgicas a través de la
salut, l’educació i l’esport. La finalitat és la seva inclusió en el
programa d’activitat física i esportiva escolar i extraescolar
i que és continuació de col·laboracions iniciades durant la
temporada 2014-2015.
Enguany s’ha incorporat l’estudi de Antropometria per a
comprovar canvis en el percentatge de greix i massa muscular, dades essencials per a observar modificacions en el
perfil de salut en general. El total d’estudis són una ajuda
per a aclarir el problema i eliminar inquietuds de les famílies respecte de l’esforç físic dels seus fills i filles. El projecte
“Valoració funcional mitjançant l’estudi de la funció cardiopulmonar en nens i nenes amb malaltia oncohematológicas
i o cardiopaties congènites”, és una iniciativa innovadora a
Catalunya i l’Estat Eespanyol.

Fundació Abertis i Fundació Barça, en col·laboració amb
Arteris, filial brasilera de Abertis, i la Secretaria Municipal
d’Educació de la ciutat de Guarulhos, Sao Paulo, desenvolupen un projecte amb l’objectiu de promoure la inclusió
social de menors amb discapacitat a través de l’esport i l’activitat física.
A través de la metodologia SportNet Diversitat, que combina l’esport, l’activitat física i el joc de forma adaptada, es
treballen els valors i habilitats per a la vida dels nens i nenes
amb i sense discapacitat de 4 escoles municipals de Guarulhos, amb la participació de 200 nens i nenes beneficiàries.
Els principals objectius del projecte es oportunitats de joc
segur i organitzat, de manera inclusiva entre participants
amb i sense discapacitat, enfortir les capacitats locals per
a la utilització de l’esport com a eina d’inclusió social i promoure i incentivar la formació metodològica a l’equip implementador.

FUNDACIÓ ENCICLOPÈDIA CATALANA FUNDACIÓN CLIMENT GUITART
La Fundació FC Barcelona, El FC Barcelona i la Fundació
Enciclopèdia Catalana, històricament compromeses amb
la difusió i la promoció de la llengua i la cultura catalanes,
s’han unit per celebrar el Primer Certamen de Lectura en
Veu Alta per a Joves de 16 a 25 anys, amb l’objectiu de promoure el català i l’hàbit de lectura entre aquest col·lectiu.
Com en l’esport l’entrenament és fonamental per arribar a
l’èxit, també és necessari entrenar el gust per la lectura en
català per arribar a aconseguir l’objectiu de tenir una cultura forta i de qualitat. Per això, l’eslògan d’aquesta iniciativa
és “Entrenem la llengua”.

Es renova l’acord de col·laboració amb la Fundació́ Climent
Guitart fins la temporada 2022-23, mantenint els focus dels
beneficiaris en dos col·lectius, amb els seus objectius corresponents: la promoció́ i la inclusió́ social de joves migrats
sense referents adults i el foment del benestar emocional
dels nens i nenes que han superat malalties greus, mitjançant el reforç̧ d’emocions positives.
En el cas del primer projecte, l’objectiu és promoure l’ocupabilitat de joves migrats sense referents adults basant-se
en proporcionar formació específica en l’àmbit de l’hostaleria, amb l’objectiu d’aconseguir la seva inserció al món laboral. Com a part del projecte, s’organitzen activitats esportives utilitzant la metodologia socioeducativa pròpia creada
per la Fundació FC Barcelona. Aquesta metodologia treballa
en l’adquisició de valors, habilitats i destreses que afavoreixin la seva inclusió social i els possibilitin acomplir amb un
rol professional.
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FUNDACIÓ DE LA FEDERACIÓ
CATALANA DE FUTBOL
Des de l’inici de la col·laboració, l’objectiu principal de la col·
laboració és donar suport als clubs de futbol sala federats
dels centres penitenciaris de Catalunya, facilitar als nens i
nenes que pertanyen a famílies amb pocs recursos l’accés a
la practica esportiva i posar en marxa el Campus Solidari de
Futbol per a infants amb risc social.
Aquesta temporada s’han dut a terme les següents iniciatives: “Enfutbola´t. Futbol per a tothom” és el torneig de
futbol i futbol sala per a jugadors i jugadores amb diversitat funcional, intel·lectual i sensorial, que té com a objectiu
mostrar a la societat que el futbol és un esport obert a tothom, sense barreres, ni prejudicis, i oferir un dia de futbol a
totes aquestes jugadores i jugadors que aprecien i practiquen aquest esport, però no tenen un espai per practicar-lo.
En l’edició del 2022 s’han batut tots els rècords amb gairebé
900 participants, 50 equips i 77 partits disputats.
Al mateix temps, aquesta temporada s’ha continuat facilitant l’accés a la pràctica del futbol federat a famílies amb
pocs recursos econòmics.

FUNDACIÓN MAPFRE
Amb motiu dels 10 anys de col·laboració entre les dues entitats s’ha presentat l’exposició “Construint somnis, l’esport
com a motor de canvi social”, que resumeix el programa de
Prevenció de la Violència Juvenil que ambdues institucions
han implementat a Brasil. Un programa que té com a objectiu principal atendre nens, nenes i joves de les comunitats més vulnerables d’aquestes ciutats, habilitant espais i
activitats que utilitzin l’esport com a eina per educar en valors, promoguin la inclusió i la cohesió social, i que fomentin
l’empoderament femení i el diàleg per a la resolució pacífica
de conflictes.
Des que el van posar en marxa, l’any 2011, el programa ha
beneficiat més de 13.000 nenes, nens i joves de diferents
comunitats de Rio de Janeiro i Sao Paulo. Així mateix, més
de 500 educadors i educadores locals han rebut formació
en la metodologia SportNet de la Fundació FC Barcelona.
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FUNDACIÓ PORTAVENTURA
Durant aquesta temporada es va celebrar la setmana Fundació FC Barcelona a Port AventuraDreams. La Fundació va
cobrir les despeses de 6 famílies, 13 nens i nenes, i també les
va acollir al Camp Nou, on van ser rebudes per la directora
general, Dra. Marta Segú. Tot el grup va visitar l’Estadi i el Museu del Barça.
La col·laboració de la Fundació FC Barcelona i la Fundació
Port Aventura té com a objectiu principal millorar les condicions de vida dels nens i nenes, de 4 a 13 anys amb autisme i
trastorn per dèficit d’atenció. El projecte també està destinat
a les famílies d’aquests menors en tractament i en risc d’exclusió social.
La col·laboració permet brindar suport per a la millora psico
emocional dels menors en tractament d’una patologia molt
greu i del seu entorn familiar. Impacte molt positiu en menors i
les seves famílies, afavorint el restabliment dels llaços de convivència i el sorgiment d’estímuls positius per a menors en la
seva lluita contra la patologia. Reaccions positives per la convivència amb altres famílies que viuen situacions comunes.
A més, la Fundació Barça forma els voluntaris i voluntàries de Port Aventura per tal que puguin fer activitats lúdiques
amb metodologia SportNet de la Fundació Barça amb tots els
infants i les famílies beneficiaris de PortAventura Dreams.

GRAN TIERRA
Amb el suport de Gran Tierra Energy, la Fundació FC Barcelona ha pogut continuar desenvolupant el projecte per garantir
els drets de la infància a la ciutat de Puerto Asís, al departament de Putumayo (Colòmbia), i el projecte de Prevenció de
la violència juvenil al municipi de Sant Martí (Colòmbia).

COL·LABORACIONS

HOSPITALS PEDIÀTRICS
La Fundació FC Barcelona té acords de col·laboració amb diversos hospitals de referència pediàtrica a Catalunya amb l’objectiu de fomentar el benestar emocional de nenes i nens amb
malalties greus a través del reforç d’emocions positives. Aquests
acords s’han dut a terme en els següents hospitals de Catalunya; Hospital de la Santa Creu i de Sant Pau, Hospital Germans
Trias i Pujol, Hospital HM Nens, Hospital Parc Taulí, Hospital Sant
Joan de Déu i Hospital Universitari Vall d´Hebron. Durant aquesta temporada més de 1.000 nens, nenes i joves han estat els
beneficiaris directes d’aquestes aliances amb els hospitals.
El 2021/2022, i d’acord amb el pla de desenvolupament d’una
nova línia de treball de projectes de salut que la Fundació FC Barcelona implementarà a Catalunya i als països on té presència,
s’han desenvolupat amb els diferents hospitals amb els quals
la Fundació Barça té una sòlida aliança des de fa anys projectes
que s’implementaran a partir de la temporada 2022/23.
A més del programa de Benestar Emocional Pediàtric, s’han
iniciat acords per implementar programes innovadors en benefici dels pacients pediàtrics en les temàtiques de realitat immersiva, atenció a nens i nenes amb autisme, humanització
d’espais pediàtrics i programes d’innovació de l’esport per al
benestar pediàtric hospitalari, entre altres iniciatives.
A més de les accions de Benestar Emocional Pediàtric com a la
resta d’hospitals, s’ha inaugurat el SJD Pediatric Cancer Center,
el centre d’oncologia pediàtrica més gran de l’estat espanyol i un
dels més importants d’Europa. Aquest centre pioner atendrà més
400 pacients a l’estat espanyol i a altres països, especialment de
Llatinoamèrica, a més de dedicar-se al desenvolupament de
programes formatius locals per a facultatius. La Fundació FC
Barcelona ha estat un dels col·laboradors d’aquest projecte.

MAKE A WISH, FUNDACIÓN
PEQUEÑO DESEO I FUNDACIÓ
ENRIQUETA VILLAVECCHIA

NOUS CIMS
La Fundació Nous Cims i la Fundació FC Barcelona, porten
a terme un projecte per la inclusió social de 200 infants i
adolescents a Colòmbia, a la ciutat de Medellín. La base del
projecte és la transferència de coneixement de la metodologia SportNet a persones de la comunitat local, que són els
qui implementen les activitats per als infants i joves. Els
futurs formadors/es treballen habilitats de lideratge i autoorganització per tal que les activitats continuïn després
de la finalització del projecte garantint la inclusió social i la
prevenció de la violència.

SPECIAL OLYMPICS CATALUNYA
Durant aquesta temporada, la col·laboració entre les dues
entitats s´ha ampliat per a poder anar més enllà de l’esport i
adaptar i treballar la inclusió de persones amb discapacitat
intel·lectual en activitats inclusives, tenint com a objectius
centrals promoure el canvi de mirada cap a les persones
amb discapacitat intel·lectual i afavorir el tancament de barreres socials que dificulten la participació i la millora de la
qualitat de vida de les i els estudiants amb aquesta discapacitat. Durant aquesta temporada 2021/22 s’han realitzat tres
jornades entre estudiants de centres d’educació especial i
d’escoles ordinàries a Alpicat, Blanes i Amposta. A les trobades hi han participat 632 estudiants (nois i noies) de centres
d’educació especial, centres educatius ordinaris (secundària) i d’itineraris formatius específics d’entre 15 i 20 anys.

En el marc del programa de Benestar Emocional Pediàtric, la
Fundació FC Barcelona col·labora amb Make a Wish, la Fundación Pequeño Deseo i la Fundació Enriqueta Villavecchia
com a entitats referents internacionals, a l’estat espanyol i a
Catalunya, respectivament, garantint que nens i nenes amb
malalties greus puguin ser beneficiaris de les següents activitats del projecte Il·lusions: Smile Packs, Meet and Greet
amb jugadors i jugadores i Experiència Partit.
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Masia Solidària
La vocació formativa de la Masia té una de les seves màximes expressions en el projecte Masia Solidària, una iniciativa conjunta amb la Fundació Barça que busca que els esportistes més joves del Barça adquireixin una sensibilitat

social i apliquin els cinc valors del Club (treball en equip,
respecte, humilitat, esforç i ambició) a través d’experiències viscudes en primera persona fent activitats amb diverses entitats socials.

Persones que inspiren

Guia dels Valors Blaugrana

Concretament, pel que fa als jugadors, el projecte planteja diversos objectius: donar a conèixer als esportistes altres realitats socials, desenvolupar les seves competències i habilitats socioemocionals que puguin aplicar-se tant al camp com a la vida, fomentar
el seu esperit crític i reflexiu vers les injustícies socials, trencar
prejudicis contribuint així al seu benestar i al de la societat.
Durant la temporada 2021/22es van portar a terme diverses accions, conferències inspiradores i formacions específiques. En aquestes conferències hi van participar Àlex
Roca, Juan Carlos Unzué i Special Olympics Catalunya. Les
formacions han estat sobre l’educació afectivosexual, riscos i bon ús de les xarxes socials i eines digitals.

Durant aquesta temporada es va presentar la Guia de Valors
Blaugrana promoguda entre la Fundació FC Barcelona i la Masia. Aquestes guies estan adreçades als esportistes i a les seves
famílies que expliquen com aplicar els valors del Club tant dins
com fora del terreny esportiu. L’acte de presentació va comptar
amb la presència de la Dra. Marta Segú, directora de la @FundacioFCB, Miquel Puig, director de #LaMasia, i Francesc Torralba,
director de la Càtedra Ethos d’ètica aplicada de la @uramonllull,
que ha col·laborat en l’elaboració de les Guies conjuntament
amb la Càtedra Ethos de la Universitat Ramon Llull.

Jornades Solidàries
Així mateix, els residents de la Masia van participar en diverses causes benèfiques, com ara contribuir a una causa social del territori amb el Banc d’Aliments de Càritas i Sant Joan
Baptista, recollida de joguines i material esportiu, juntament
amb el Barça Escola per la seva jornada extraordinària i participació amb els voluntaris en el recapte de productes infantils per a les famílies acollides per la Creu Roja procedents
d’Ucraïna, al FC Barcelona.

68

MEMÒRIA FUNDACIÓ FC BARCELONA

ACTIVITATS

Mèxic Telmex
En aquesta edició va participar un grup de 20 nois i noies,
entre 13 i 17 anys, els quals haurien d’haver fet el viatge el
2020, però no ho van poder fer a causa de la pandèmia provocada per la Covid.

Jocs Emporium
Els Jocs Emporium són una iniciativa de la Diputació de Girona que coordina els diferents Consells Esportius de la província. Durant els darrers anys ha organitzat una efemèride
coneguda com a “Festa de l’esport” en l’àmbit provincial. A
causa de la col·laboració de la Diputació de Girona i la Fundació FC Barcelona i a la participació any rere any de la Fundació en aquesta celebració, aquesta temporada s’ha creat
un premi “nou” a la gala sota el nom de ‘Premi Fundació FC
Barcelona’, relacionat amb l’esport i els valors. El guardó el va
entregar un patró de la Fundació i el va rebre Henry Gilham,
coordinador de projectes de la Fundació Barça a Girona, en
reconeixement de la seva tasca socioeducativa mitjançant
l’esport.
La Fundació va participar en la pista d’atletisme de Lloret
de Mar amb l’arribada d’uns 160 participants dels projectes
de la Fundació per compartir una matinal d’activitats conjuntes. Al vespre personalitats de la Fundació van assistir a
la Gala dels Jocs Emporion.
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Premis i reconeixements

PREMI ESPORTS PER LA PAU.
FUNDACIÓ SCHENGEN I FÒRUM MUNDIAL
PER LA PAU
Durant la temporada 2021/22, la Fundació FC Barcelona
ha estat una de les organitzacions guardonades del prestigiós premi que atorga cada any la Fundació Schengen
per la Pau i el Fòrum Mundial per la Pau durant la desena
cerimònia anual del Premi per la Pau que es va celebrar a
Luxemburg.
La Fundació va ser guardonada en la categoria d’Esports
per la Pau en una cerimònia de lliurament que va tenir lloc
a l’històric edifici Schuman de Luxemburg. Entre els distingits de les 13 categories guardonades figuren activistes,
educadors, líders i artistes de tots els racons del món compromesos amb la pau.

RECONEIXEMENT AL MÈRIT ESPORTIU.
PATRONAT D’ESPORTS DE VALLS
La Fundació FC Barcelona va rebre durant la Nit de l’Esport, organitzada pel Patronat d’Esports de la localitat
tarragonina de Valls, a la comarca de l’Alt Camp, el reconeixement al Mèrit Esportiu per la seva tasca social i el
foment de la inclusió a través de la metodologia basada
en l’esport en més de cent ciutats catalanes i 30 països
diferents.
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PREMI VALORS DE L’ESPORT.
AJUNTAMENT DE CUNIT
La Fundació FC Barcelona va rebre el premi Valors de l’Esport durant la Nit de l’Esport de Cunit. Aquest guardó reconeix a les persones o entitats que han contribuït al foment i
promoció de l’esport com eina d’integració, de transmissió
de valors o de la millora de la societat en general.

MORE THAN FOOTBALL DE L’EUROPEAN
FOOTBALL FOR DEVELOPMENT NETWORK
La Fundació FC Barcelona va ser finalista d’aquest premi en
què va participar amb el projecte d’inclusió a centres de justícia juvenil de la Generalitat de Catalunya. La Fundació va iniciar les seves activitats en alguns dels centres educatius del Departament de Justícia la temporada 2016/17 mitjançant tot un
seguit d’accions socioeducatives que afavoreixin la integració
social i que facilitin una estructura per al compliment de les
normes i l’adquisició de responsabilitats dels menors i joves
de la jurisdicció catalana.
L’objectiu del Premi More Than Football és reconèixer les millors iniciatives socials d’Europa realitzades per un club, Lliga o
FA europeus distingint la feina que fan dins i fora del camp a nivell local, nacional i internacional. El guanyador rep el reconeixement per haver implementat el programa de responsabilitat
comunitària i social més innovador del futbol europeu.

ACTIVITATS
COL·LABORACIONS I PARTICIPACIONS
Sportbiz Europe. La Dra. Marta Segú, directora general de
la Fundació FC Barcelona, va participar en un panel de a
l’Sportbiz Europe, un esdeveniment internacional celebrat
a Barcelona enfocat en les noves tendències de l’sport
business, amb altres participants de l’àmbit social i esportiu. Durant la seva intervenció va destacar la importància
de l’esport pel desenvolupament.
Dia de la Dona. Amb motiu del Dia de la Dona, el 8 de març,
la directora general de la Fundació FC Barcelona va participar en un esdeveniment organitzat pel Pacte Mundial de
Nacions Unides Espanya on va parlar de com els programes de la Fundació contribueixen a la igualtat de gènere
i l’empoderament de totes les dones i nenes. La Dra. Segú
va participar en una taula d’especialistes per abordar el
lideratge femení com a clau per aconseguir la igualtat de
gènere i un futur més sostenible, així com la importància
de l’esport, que ha esdevingut una eina de canvi social.
Els programes de la Fundació, que utilitzen l’esport per al
desenvolupament com a element de treball per millorar la
vida de nens i nenes, contribueixen de manera directa als
Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) com són
la igualtat de gènere i l’empoderament de totes les dones
i nenes. Des de la Fundació FC Barcelona es treballa a la
perspectiva de gènere com un eix transversal en tots els
projectes i programes.

la integració des de les institucions públiques i privades,
amb la presència de la Dra. Marta Segú i la secretària general del Diplocat, Laura Foraster. La intervenció inaugural
va ser a càrrec de l’exjugador i activista Lilian Thuram, que
va explicar la importància de l’educació contra el racisme
en el context de l’esport.

Asociación Española de Fundaciones. La Fundació FC Barcelona va participar en la III Jornada Colabora y Comparte, organitzada per l’Asociación Española de Fundaciones
(AEF) per presentar la seva aliança amb la Creu Roja Catalunya, per a la inclusió de les persones refugiades i l’erradicació de la pobresa.
Banc de Sang i Teixits. El Camp Nou va acollir una campanya de donació de plasma a la Sala Berlín del Camp Nou,
amb èxit d’assistència que va demostrar la solidaritat de la

família blaugrana, per al tractament de malalties per dèficit de proteïnes plasmàtiques en el marc de la col·laboració amb el Banc de Sang i Teixits i l´Associació de Pacients
ACADIP (Associació Catalana de Dèficits Immunitaris).
Diplocat. Acte organitzat per la Fundació FC Barcelona i
Diplocat a l’Auditori 1899 del FC Barcelona sobre la funció de l’esport com a eina d’inclusió social, i el foment de

Magic Line. La caminada solidària Magic Line que organitza cada any l’Obra Social de Sant Joan de Déu amb l’objectiu d’ajudar les persones en situació de vulnerabilitat i i
finançar projectes socials i sanitaris, va incloure el seu pas
per la Ciutat Esportiva Joan Gamper en una de les seves
rutes, i aquest any va comptar amb la participació activa
de la Fundació FC Barcelona i de diversos membres del
seu equip Genuine.
Legends. Exjugadors del FC Barcelona i del Liverpool van
jugar a l’estadi Anfield Road un partit benèfic per recaptar fons per als projectes de la Fundació FC Barcelona i la
Liverpool Foundation. El partit va ser una gran oportunitat
per secundar i conèixer la labor de totes dues fundacions.
Philea. En ocasió de la celebració del congrés de Philea (Philanthropy Europe Association), celebrat a Barcelona i acollit
per la Fundació “la Caixa”, un grup de més de 70 persones
d’arreu del món va ser rebut al Camp Nou pel director del
museu, Sr. Jordi Penas, i per la directora de la fundació, Dra.
Marta Segú. Els assistents van poder conèixer la feina de la
Fundació Barça i van visitar el Museu i l’Estadi.
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Comunicació i campanyes
L’activitat comunicativa durant l’exercici 2021/22 va ser
molt intensa, ja que es van posar en marxa nous programes i es van anunciar noves aliances que van comportar
la realització de gairebé 80 esdeveniments de caire mediàtic. Aquesta alta activitat va generar la difusió de gairebé un centenar de notes de premsa, diverses convocatòries, centenars de continguts a les xarxes socials, elaboració
de més de 30 vídeos i nous continguts al web que es va
actualitzar gairebé en la seva totalitat.

Nous continguts al web
Durant aquest exercici es va continuar treballant en la renovació constant dels continguts del web de la Fundació i en
l’actualització de tots els apartats. Així mateix es van crear alguns sites específics com el de l’equip Fundació Barça
Genuine o del sistema de protecció de la infància del Club.
Amb l’objectiu que el web sigui el gran repositori de coneixement i de l’actualitat de la Fundació es va incrementar
el nombre de continguts en tots els apartats i es va millorar
l’estructura d’aquesta.

NOVA ALIANÇA AMB ACNUR – UNHCR

Un altre dels temes que va generar un important impacte mediàtic, tant al nostre país com a nivell internacional, va ser el
nou acord de col·laboració amb l’agència de les Nacions Unides pels refugiats ACNUR/ UNHCR, mitjançant el qual la Fundació donarà suport la pròxima temporada, tant econòmicament com tècnicament, a quatre projectes de l’organització a
Colòmbia, Malàisia, Turquia i Uganda, i també els equips de
futbol lluiran el seu logo a la part posterior de la samarreta.
L’anunci d’aquest acord es va realitzar el 24 de març i es va
aconseguir un gran impacte i posteriorment, el 14 de juny, es
va realitzar la visita del president Joan Laporta a la seu d’ACNUR a Ginebra, on es va trobar amb l’Alt Comissionat pels Refugiats, Filippo Grandi, i que va tenir també una gran repercussió mediàtica, especialment a nivell internacional.

Esdeveniments mediàtics
La important activitat mediàtica que es va realitzar va comptar amb alguns moments d’una notorietat destacada entre els
quals es poden destacar:

NOU EQUIP FUNDACIÓ BARÇA GENUINE
Un dels temes destacats de la temporada ha estat la creació
del nou equip Fundació Barça Genuine, que ha generat un
bon nombre de notes de premsa i de continguts digitals però
també ha tingut un important impacte mediàtic. Des del mes
d’agost, quan es va anunciar la creació, o al novembre quan
es va fer la presentació amb els dos ambaixadors (Alexia
Putellas i Gerard Piqué) amb el president, fins a les diverses
competicions en què va participar han estat tractades pels
mitjans de comunicació. Sens dubte ha estat un dels principals temes comunicatius dins l’àmbit de la Fundació, ja que
durant tota la temporada va generar contingut de la competició i del projecte com a tal.
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CAMPANYA RECOLLIDA D’ALIMENTS PER A
PERSONES REFUGIADES D’UCRAÏNA

La crisi del conflicte d’Ucraïna va comportar la realització
d’un seguit d’accions per part del Club i la Fundació per donar suport a les famílies que arribaven a Catalunya, especialment a l’inici de la guerra. Una de les accions més destacades va ser la recollida d’aliments amb diverses carpes al
Camp Nou per a infants i nadons, en col·laboració amb Creu
Roja Catalunya, que va tenir una gran repercussió, especialment als mitjans del país.
Cal destacar l’acte de presentació de la campanya que es
va realitzar al Camp Nou el 28 de març, i que va comptar amb
la presència del president Joan Laporta i el cònsol d’Ucraïna,
el president de Creu Roja Catalunya, l’entrenador del primer
equip masculí, Xavi Hernández, i les jugadores del Femení
Mariona Caldentey i Asisat Oshoala, així com representants
de la Directiva del Club i del Patronat de la Fundació.

ACTIVITATS / COMUNICACIÓ

Memòria Digital i Dades d’Impacte Fundació Barça
L’estratègia digital de la Fundació Barça durant la temporada
2021/22 es va basar en 2 pilars principals. El primer se centra
a visibilitzar la Fundació Barça i fer conèixer el seu objectiu.
La segona es basa a explicar l’activitat que duu a terme, els
seus projectes i els àmbits d’actuació, com per exemple els
d’inclusió social, gènere, prevenció de la violència, pobresa,
diversitat, educació i salut.

INSTAGRAM
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TWITTER

La tendència de creixement de seguidors de Twitter mostra
un augment constant i progressiu durant aquesta temporada, sent major que la temporada passada, on el creixement
va ser més pla. L’engagement ha millorat respecte a la temporada anterior i les interaccions són més grans quant a
mencions, likes i replies.
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El nombre total de fans a Instagram ha augmentat respecte a la temporada anterior i al llarg de tota la temporada
actual 2021/22. Ha passat de 153 K a 257 K, un total de 104
followers.

La Fundació aposta per una distribució omnicanal de la
informació. Aquesta temporada s’ha obert un nou perfil a
LinkedIn amb l’objectiu de publicar contingut de caràcter
més institucional.
Des de l’1 de juliol fins ara, i comparant des de l’1 juliol del
2020 al 30 de juny del 2021, trobem millores significatives en
les mètriques d’engagement i en el total de followers.

Mirant les principals mètriques, veiem que la quantitat
de posts saves han augmentat respecte a la temporada anterior. Això implica que l’audiència dona més importància
al contingut del compte.
El percentatge de followers té entre 18 i 24 anys (26,70%
del total de l’audiència), és a dir, la generació Z. La descripció dels posts en els 3 idiomes, a diferència de la temporada anterior, permet estar en contacte amb tota l’audiència,
perquè la majoria de fans (17,35%) parla en anglès.
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COL·LABORADORS ESTRATÈGICS
Les col·laboracions estratègiques són aquelles aliances que s’estableixen amb entitats, organitzacions i fundacions
líders en els seus sectors, amb el propòsit de treballar de manera conjunta per poder aconseguir els objectius
principals i ampliar l’impacte de les accions de la Fundació Barça.

COL·LABORADORS INSTITUCIONALS
Les col·laboracions institucionals són les relacions establertes amb entitats públiques o privades sense ànim de lucre que tenen un destacat component institucional. Aquestes col·laboracions poden tenir diverses formes: treballar
per un objectiu comú en un programa conjunt; rebre suport institucional i aportació de recursos per part de l’entitat
col·laboradora a la Fundació FC Barcelona; o que l’entitat col·laboradora rebi suport tècnic especialitzat a més de
recursos de la Fundació blaugrana.
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COL·LABORADORS PRINCIPALS
Les col·laboracions principals son aquelles aliances que s’estableixen amb entitats, organitzacions i empreses,
gràcies al suport de les quals es poden aconseguir els objectius principals i ampliar l’impacte de les accions de la
Fundació FC Barcelona.

ALTRES COL·LABORADORS
Aquestes col·laboracions poden ser puntuals, per a una acció concreta i limitada en el temps, i poden comportar
tant l’aportació de recursos i suport tècnic per part de la Fundació Barça a una entitat concreta, com el suport financer d’una entitat a la Fundació FC Barcelona per a una acció o iniciativa específica i limitada en el temps.
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BALANÇ SITUACIÓ A 30 DE JUNY DEL 2022
(Euros)

ACTIU

Notes de la 30/06/2022 30/06/2021
Memòria

ACTIU NO CORRENT:

PASSIU

Notes de la 30/06/2022 30/06/2021
Memòria

PATRIMONI NET:
FONS PROPIS

2.966.454

1.699.731

601.012

601.012

Immobilitzat intangible

Nota 5

42.176

120.712 Fons dotacional

Immobilitzat material

Nota 6

131.743

92.471 Excedents d’exercicis anteriors

1.098.719

471.077

12.955

6.955 Excedents positiu (negatiu) de l’exercici

1.266.723

627.642

2.966.454

1.699.731

Inversions financeres a llarg termini
Total actiu no corrent

186.874

220.138

Total patrimoni net

Nota 10

ACTIU CORRENT:
Usuaris, patrocinadors i deutors de les activitats i
altres comptes a cobrar
Usuaris i deutors per vendes i prestació de serveis

7.534.571 7.268.765 PASSIU CORRENT:
Nota 7

Usuaris, entitats de grup i altres parts vinculades

Nota 10.3

472.075
7.060.496

562.443 Creditors comercials i comptes a pagar
6.704.322 Proveïdors i beneficiaris creditors

Nota 12

3.474.650

4.384.901

2.000 Proveïdors, empreses del grup

Nota 14.3

723.727

713.238

151.716

225.749

87.978

109.686

Personal

Nota 7

2.000

Inversions financeres a curt termini

Nota 8

113.022

101.676 Personal

68.431

273.450 Deutes amb les Administracions Públiques

Periodificacions a curt termini
Efectiu i altres actius líquids equivalents
Total actiu corrent
TOTAL ACTIU

1.626.578

933.649 Periodificacions a curt termini

9.342.602 8.577.540
9.529.476

8.797.678

MEMÒRIA FUNDACIÓ FC BARCELONA

Nota 11.1

2.124.951 1.664.373

Total passiu corrent

6.563.022

7.097.947

TOTAL PASSIU

9.529.476

8.797.678

Les Notes de l’1 a la 15 descrites a la Memòria adjunta formen part integrant del balanç de situació a 30 de juny del 2022.
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COMPTE DE RESULTATS DE L’EXERCICI ANUAL ACABAT EL 30 DE JUNY DEL 2022
(Euros)

Notes de la Memòria

Exercici 2021/22

Exercici 2020/21

Ingressos de la Fundació per les activitats

Nota 13.1

9.541.615

11.514.563

Ingressos de promocions, patrocinadors i col·laboracions

Nota 14.3

3.000.000

4.282.398

5.831.382

6.848.891

710.233

383.274

(3.603.115)

(3.905.870)

(531.221)

(1.428.621)

Altres ingressos de les activitats

-

348

Ingressos accesoris i altres de gestió corrent

-

348

(1.581.213)

(1.757.453)

Sous, salaris i assimilats

(1.274.847)

(1.332.136)

Càrregues socials

(306.366)

(425.317)

(2.551.000)

(3.628.978)

(2.550.632)

(3.628.609)

(368)

(369)

Notes 5 i 6

(83.172)

(91.659)

Nota 6

(15.849)

-

1.176.045

702.330

-

(84.290)

Donacions i altres ingressos per les activitats
Subvencions, donacions i altres ingressos
Ajuts concedits i altres despeses

Nota 13.3

Aprovisionaments

Despeses de personal

Nota 13.4

Altres despeses d’explotació
Serveis exteriors

Nota 13.5

Tributs
Amortització de l’immobilitzat
Deterirorament i resultat per aliencaions de l’immobilitzat
RESULTAT D’EXPLOTACIÓ
Despeses financeres
Per deutes amb tercers

Nota 13.6

-

(84.290)

Diferències de canvi

Nota 13.7

90.678

9.602

90.678

(74.688)

1.266.723

627.642

-

-

1.266.723

627.642

RESULTAT FINANCER
RESULTAT ABANS D’IMPOSTOS
Impostos sobre beneficis
RESULTAT CONSOLIDAT DE L’EXERCICI

Nota 11.2

Les Notes de l’1 a la 15 descrites a la Memòria adjunta formen part integrant del compte de resultats corresponent a l’exercici anual acabat el 30 de juny del 2022.
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ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET CONSOLIDAT DE L’EXERCICI ANUAL
ACABAT EL 30 DE JUNY DEL 2022
A) ESTAT D´INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS
(Euros)

Notes de la Memòria

Exercici 2021/22

RESULTAT DEL COMPTE DE RESULTATS (I)
TOTAL INGRESSOS I DESPESES IMPUTATS DIRECTAMENT AL PATRIMONI NET (II)

Exercici 2020/21

1.266.723

627.642

-

-

TOTAL TRANSFERÈNCIES AL COMPTE DE RESULTATS (III)

-

-

TOTAL INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS (I+II+III)

1.266.723

627.642

Les Notes de l’1 a la 15 descrites a la Memòria adjunta formen part integrant de l´estat d’ingressos i despeses corresponent a l’exercici anual acabat el 30 de juny del 2022.
		

B) ESTAT TOTAL DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET
(Euros)

Excedents
d’exercisis
anteriors

Fons
dotacional
Saldo al final a 30/06/2020

Excedent de
l’exercici

Total

601.012

382.382

88.695

1.072.089

-

88.695

(88.695)

-

-

-

627.642

627.642

601.012

471.077

627.642

1.699.731

-

627.642

(627.642)

-

-

-

1.266.723

1.266.723

601.012

1.098.719

1.266.723

2.966.454

Distribució de l’excedent de l’exercici anterior
Distribució a excedents d’excercis anteriors
Total ingressos i despeses reconeguts
Saldo final a 30/06/2021
Distribució de l’excedent de l’exercici anterior
Distribució a excedents d’excercis anteriors
Total ingressos i despeses reconeguts
Saldo final a 30/06/2022

Les Notes de l’1 a la 15 descrites a la Memòria adjunta formen part integrant de l´estat total de canvis en el patrimoni net corresponent a l’exercici anual acabat el 30 de juny del 2022.
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ESTAT DE FLUXOS D’EFECTIU CORRESPONENT A L’EXERCICI ANUAL
ACABAT EL 30 DE JUNY DEL 2022
(Euros)

Notes de la Memòria

FLUXOS D’EFECTIU DE LES ACTIVITATS D’EXPLOTACIÓ (I)
Resultat de l’exercici abans d’impostos
Ajustos al resultat
- Amortització de l’immobilitzat
- Resultat per aliencaions de l¡immobilitzat
- Despeses financeres
- Diferències de canvi
- Imputació neta a resultats de periodificacions d’actiu
- Imputació neta a resultats de periodificacions de passiu
Canvis en el capital corrent
- Deutors i altres comptes a cobrar
- Incorporació de periodificacions d’actiu
- Creditors i altres comptes a pagar
- Incorporació de periodificacions de passiu
Altres fluxos d’efectiu de les activitats d’explotació
- Pagament d’interessos

Exercici 2021/22

Exercici 2020/21

1.266.723

627.642

83.172
15.849
(90.678)
822.236
(1.504.929)

91.659
84.290
(9.602)
1.334.678
(988.668)

(175.158)
(617.217)
(995.473)
1.965.506

(282.812)
(1.297.507)
(1.565.641)
1.291.684

Total activitats d’explotació

770.031

(84.290)
(798.567)

Total activitats d’explotació

(77.102)
(59.756)
(17.346)
(77.102)

27.345
27.354
27.354

Notes 5 i 6

FLUXOS D’EFECTIU DE LES ACTIVITATS D’INVERSIÓ (II)
Pagaments per inversions
- Immobilitzat material
- Altres actius financers
Cobraments per desinversions
-Altres actius financers
FLUXOS D’EFECTIU DE LES ACTIVITATS D’INVERSIÓ (III)

Total activitats de finançament
AUGMENT/DISMINUCIÓ NETA DE L’EFECTIU O EQUIVALENTS (I+II+III)
692.929
(771.213)
Efectiu o equivalents a l’inici de l’exercici
933.649
1.704.862
Efectiu o equivalents al final de l’exercici
1.626.578
933.649
Les Notes de l’1 a la 15 descrites a la Memòria consolidada adjunta formen part integrant de l’estat de fluxos d’efectiu corresponent a l’exercici anual acabat el 30 de juny del 2022.
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MEMÒRIA DE L’EXERCICI
ACABAT EL 30 DE JUNY DEL 2022

1.

ACTIVITAT DE LA FUNDACIÓ
La Fundació Privada Futbol Club Barcelona (d’ara endavant, “la Fundació”) fou constituïda el 18 de juliol de 1994, per un període
indefinit, i inscrita en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya el 18 d’octubre de 1994, amb domicili social al carrer
Arístides Maillol, s/n (Barcelona). La Fundació va obtenir la qualificació de fundació benèfica de tipus cultural.
El seu objecte social i activitat principal és la difusió i promoció, sense ànim de lucre, de la dimensió esportiva, cultural i social del
Futbol Club Barcelona dins la comunitat esportiva i cultural de la societat en general, segons estipula l’article cinquè dels estatuts
de la Fundació. En aquest sentit, i amb caràcter no limitatiu, s’entenen com a activitats o objectius a aconseguir, entre d’altres, els
següents:
• Promoure la projecció social del Futbol Club Barcelona.
• Col·laborar en la forma i mesura que s’estimi possible i convenient amb el Futbol Club Barcelona, així com amb d’altres institucions socials, culturals, artístiques, benèfiques i esportives.
• Contribuir en la institució de premis i/o ajuts a tota mena d’estudis i investigacions sobre problemes socials, econòmics, culturals i esportius de Catalunya, podent publicar, si s’escau, els resultats dels esmentats estudis i investigacions.
• Instituir premis específics de la Fundació per a destacar les figures més rellevants de l’esport català.
• Promoure la creació de beques i ajuts per a joves jugadors sense possibilitats, per tal de facilitar-los l’accés a qualsevol estudi
o ocupació.
• La realització d’activitats relacionades amb els principis i objectius de la cooperació internacional per al desenvolupament.
• Prevenir l’exclusió social i promoure la prestació social a infants i adolescents i les seves famílies que es troben en situació de
vulnerabilitat i risc d’exclusió social.
• Promoure i desenvolupar projectes d’ajut a investigacions relacionades amb malalties de qualsevol tipus.

1.1. Activitats desenvolupades durant l’exercici
Les principals activitats realitzades durant la temporada 2021/22 han estat les següents:
Organització d’activitats d’acció social i transmissió de valors
Durant l’exercici acabat el 30 de juny del 2022 la Fundació s’organitza al voltant dels 3 eixos d’actuació definits:
• Prevenció de la violència i resolució de conflictes
• Lluita contra l’exclusió social i la discriminació
• Accés i reforç a l’educació
I ha iniciat la seva organització cap a 3 àrees de treball:
• Acció comunitària
• Educació i Protecció
• Salut i Benestar
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Ha dut a terme diferents Aliances, Col·laboracions i Programes Propis que tenen per objectiu utilitzar l’esport com a eina de
desenvolupament, contribuint a la integració de la infància i la joventut afectades per la violència, les malalties, la desigualtat
i la discriminació.
En el marc del programes propis,SportNet, la principal eina metodològica de la Fundació ha possibilitat fomentar la inclusió
socioeducativa i reduir la prevalença de la violència, amb 6.302 infants i joves, a través del foment dels valors positius que es
deriven de la pràctica esportiva, tant a Catalunya com a diferents països.
El programa de Benestar emocional pediàtric, gràcies a la realització d’experiències (algunes virtuals amb el Robot Pol i amb
ulleres de realitat virtual) i a l’entrega de materials, ha permès fer realitat la il·lusió a més de 10.380 infants que pateixen alguna
malaltia o es troben en situació de vulnerabilitat social.
El programa Bullying, es va posar en marxa la temporada 2017/18 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. S’ha continuat creixent; arribant
a més escoles, mestres, tècnics esportius i infants. La prevenció del bullying es fa en l’àmbit escolar i en l’àmbit esportiu (entrenadors) i tant a nivell programàtic com a nivell de sensibilització. Durant aquesta temporada 25.160 infants s’han beneficiat
d’aquest programa.
Aportacions a UNICEF
Durant l’exercici acabat el 30 de juny del 2022, UNICEF ha dut a terme projectes amb aportacions fetes en exercicis anteriors
per la Fundació, beneficiant a més de 450.733 nens i nenes a l’objectiu de donar accés a una educació de qualitat, a l’esport i al
joc. Aquests projectes s’han desenvolupat a Xina, Brasil, Ghana i Sudàfrica.
S’ha arribat fins a un total de 36.139 beneficiaris gràcies a la col·laboració i suport econòmic de la Fundació Barça a diferents
entitats com:
- Fundació Messi
- Fundació Eusebio Sacristán
- Fundació Gasol
- Fundació Edmilson
- Fundació Cruyff

1.2. Principals finançadors i ajuts atorgats
En relació als requeriments d’informació del Decret 125/2010 de 14 de setembre, els patrons de la Fundació manifesten que la
Fundació ha concedit, principalment, aportacions dineràries a la Fundació Privada d’Antics Jugadors de Futbol, a la Fundación
Leo Messi i a la Fundació Johan Cruyff durant l’exercici acabat el 30 de juny del 2022 (Nota 13.3).
D’altra banda, els convenis de col·laboració i subvencions més rellevants subscrits amb tercers a 30 de juny del 2022 són els
següents:
Resum de convenis de
col·laboració amb tercers
Futbol Club Barcelona

Import
(Euros)
3.000.000

Drets i obligacions que se’n deriven envers la Fundació
Import rebut per projectes fundacionals

NIKE

525.505

Import rebut per implementar activitats de FutbolNet a Barcelona i donació de material per nens malalts

Scotia Bank

683.122

Import rebut per implementar activitats de FutbolNet a Costa Rica, Colombià, Mèxic i Panamà

Alwaleed Philantropies

253.000

Import rebut per implementar projectes amb Refugiats a Grècia

Fundació Bancària La Caixa

200.000

Import rebut per implementar el projecte Joves Futur+ a Catalunya

Konami

178.251 Import rebut per implementar projecte Diversitat a Japó

MEMÒRIA FUNDACIÓ FC BARCELONA

89

BALANÇ ECONÒMIC
1.3. Informació sobre les persones usuàries o beneficiàries de les activitats, desglossant la informació per sexes i detallant
l’impacte diferenciat d’aquestes activitats sobre homes i dones
Els Patrons de la Fundació manifesten que les activitats desenvolupades per l’Entitat estan destinades, bàsicament, al foment
de la igualtat i la solidaritat i que no discriminen en el seu ús entre homes i dones.

1.4. Informació sobre les accions dutes a terme per promoure condicions d’igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i
homes durant l’any
La política de contractació de personal de la Fundació es basa en la igualtat de tracte i d’oportunitats ja que s’utilitzen criteris
objectius d’igualtat sense discriminar mai per raó de gènere.

2.

BASES DE PRESENTACIÓ DELS COMPTES ANUALS
2.1. Marc normatiu d’informació financera aplicable a la Fundació
Al 30 de juny del 2022, el marc normatiu d’informació financera aplicable a la Fundació és l’establert en:
• Decret 259/2008, de 23 de desembre, pel qual s’aprova el Pla de Comptabilitat de les Fundacions i Associacions subjectes
a la legislació de la Generalitat de Catalunya.
• Decret 125/2010 de 14 de setembre que modifica parcialment i en alguns aspectes el Pla de Comptabilitat de Fundacions
i Associacions (Decret 259/2008).
• Codi civil de Catalunya i la restant legislació mercantil.
• Llei 4/2008 de 24 d’abril per a Associacions i Fundacions Catalanes.
• Instruccions del Departament d’Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya i entitats fiscalitzadores.
• La resta de normes d’obligat compliment emeses per l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes (ICAC) en el desenvolupament del Pla General de Comptabilitat i les seves normes complementàries.
• Llei 49/2002 de 23 de desembre de Règim Fiscal de les entitats sense ànim de lucre i dels incentius fiscals al mecenatge.
• Pla General de Comptabilitat aprovat pel Real Decret 1514/2007 de 16 de novembre, el qual des de la seva publicació ha
estat objecte de varies modificacions, l’última d’elles mitjançant el Reial Decret 1/2021, de 12 de gener.

2.2. Imatge fidel
Els comptes anuals adjunts s’han preparat a partir dels registres comptables de la Fundació i es presenten d’acord amb el marc
normatiu d’informació financera aplicable a l’entitat, i d’acord als principis i criteris comptables en ell continguts, de manera
que mostren la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera, de l’estat de canvis en el patrimoni net, dels resultats i dels
fluxos d’efectiu de la Fundació durant el corresponent exercici. Els comptes anuals de l’exercici anual acabat el 30 de juny del
2021 varen ser aprovats pel Patronat amb data 7 d’octubre del 2021.

2.3 Principis comptables no obligatoris aplicats
No s’han aplicat principis comptables no obligatoris. Addicionalment, el Patronat ha formulat aquests comptes anuals tot
considerant la totalitat dels principis i normes comptables d’aplicació obligatòria que tenen un efecte significatiu en aquests
comptes anuals. No hi ha cap principi comptable que, sent obligatori, hagi deixat d’aplicar-se.
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2.4. Aspectes crítics de la valoració i estimació de la incertesa
En l’elaboració dels comptes anuals adjunts s’han utilitzat estimacions realitzades pel Patronat de la Fundació per valorar
alguns dels actius, passius, ingressos, despeses i compromisos que hi figuren registrats. Bàsicament aquestes estimacions
es refereixen a:
• La vida útil dels actius materials i intangibles (vegeu les Notes 4.1 i 4.2)
• El càlcul de provisions (vegeu la Nota 4.6)
• El reconeixement de subvencions (vegeu la Nota 4.9)
Malgrat que aquestes estimacions s’han realitzat basant-se en la millor informació disponible al tancament de l’exercici acabat el 30 de juny del 2022, és possible que esdeveniments que puguin tenir lloc en el futur obliguin a modificar-les (a l’alça o a
la baixa) en els pròxims exercicis, la qual cosa es realitzaria, si s’escau, de manera prospectiva.

2.5. Comparació de la informació
D’acord amb la legislació mercantil, es presenten, a efectes comparatius, amb cadascuna de les partides del balanç, del compte
de pèrdues i guanys, de l’estat de canvis en el patrimoni net i de l’estat de fluxos d’efectiu, a més de les xifres de l’exercici anual
acabat el 30 de juny del 2022, les corresponents a l’exercici anterior. A la memòria també s’inclou informació quantitativa de
l’exercici anterior, tret que una norma comptable estableixi específicament que no és necessari.
Amb data 30 de gener del 2021 es va publicar el Reial Decret 1/2021, de 12 de gener, pel qual es modifica el Pla General de
Comptabilitat aprovat pel Reial Decret 1514/2007, de 16 de novembre. Els canvis al Pla General de Comptabilitat són aplicables
als exercicis que s’iniciïn a partir de l’1 de gener del 2021 i se centren principalment en els criteris de reconeixement, valoració
i desglossament d’ingressos i instruments financers. Així mateix, amb data 13 de febrer del 2021, es va publicar la Resolució de
10 de febrer del 2021, de l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes, per la qual es dicten les normes de registre, valoració
i elaboració dels comptes anuals per al reconeixement d’ingressos pel lliurament de béns i la prestació de serveis. Els canvis
produïts no han suposat impactes rellevants per la Fundació.
Les disposicions Transitòries Segona i Tercera del Reial decret en els quals s’estableixen les normes de registre i valoració
a aplicar per primera vegada per als instruments financers i la Disposició Transitòria Cinquena, en la qual s’estableixen les
normes transitòries de registre i valoració que apliquen per primera vegada als ingressos per vendes i prestacions de serveis,
permeten no re-expressar les xifres comparatives que es presenten en comptes anuals com a excepció al criteri general establert per la NRV 22ª de canvis de criteris comptables, errors i estimacions comptables.

2.6. Agrupació de partides
Determinades partides del balanç de situació, del compte de resultats, de l’estat de canvis en el patrimoni net i de l’estat de
fluxos d’efectiu es presenten de forma agrupada per facilitar la seva comprensió, si bé, en la mesura que sigui significativa,
s’ha inclòs la informació desagregada a les corresponents notes de la memòria.

2.7. Efectes de la pandèmia COVID-19 en l’activitat de la Fundació
La pandèmia internacional, així declarada per l’Organització Mundial de la Salut (OMS) l’11 de març del 2020, va suposar una
crisi sanitària sense precedents que va impactar en l’entorn macroeconòmic i en l’evolució dels negocis.
Com a conseqüència dels efectes d’aquesta pandèmia, els ingressos de la Fundació de la temporada 2020/21 i, en menor
mesura, els de la temporada 2019/20, es van reduir de forma significativa. En l’exercici 2020/21 els ingressos van disminuir un
16% respecte a l’exercici anterior degut, principalment, per l’impacte que ha tingut el COVID-19 en l’aportació que es rep del
Futbol Club Barcelona i jugadors, a la no existència d’ingressos per donacions en espècie (material mèdic) per poder fer front
a la pandèmia, i a la situació política del Futbol Club Barcelona amb la dimissió de la anterior junta directiva, substituïda per la
junta gestora fins el nomenament de la nova junta directiva el 17 de març del 2021.
Durant la temporada 2021/22 i fins a la data de presentació dels presents comptes anuals no s’han produït efectes significatius en l’activitat de la Fundació a causa del COVID-19, i conforme a les estimacions actuals dels Administradors, no s’estimen
efectes rellevants en l’exercici 2022.
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3.

EXCEDENT DE L’EXERCICI
Tal com estableix l’article 333.2 de la Llei 4/2008 per a Associacions i Fundacions Catalanes, la Fundació ha de destinar a la realització
de la finalitat fundacional almenys el 70% de les rendes que obtingui i dels altres ingressos nets anuals. La resta s’ha d’aplicar al
compliment diferit d’aquestes finalitats o a l’increment dels fons propis de la Fundació.
La proposta de distribució de l’excedent de l’exercici finalitzat el 30 de juny del 2022 i 30 de juny del 2021 per part dels membres del
Patronat de la Fundació és destinar-lo en la seva totalitat a “Fons Propis”.
Així mateix, la distribució de l’excedent de l’exercici finalitzat el 30 de juny del 2022 i 30 de juny del 2021 es detalla a continuació:
Euros
30/06/2022

4.

30/06/2021

Ingressos totals de l’exercici

9.697.726

11.583.633

Despeses administració (Nota 13.2)

(1.397.811)

(1.884.661)

Excedent abans d’aplicacions

8.299.915

9.698.972

Excedent aplicat al fi fundacional (Nota 13.2)

(7.033.192)

(9.071.330)

Excedent de l’exercici

1.266.723

627.642

NORMES DE REGISTRE I VALORACIÓ
Les principals normes de registre i valoració utilitzades per la Fundació en l’elaboració dels seus comptes anuals de l’exercici acabat
el 30 de juny del 2022, d’acord amb les establertes per la normativa aplicable, han estat les següents:

4.1. Immobilitzat intangible
Com a norma general, l’immobilitzat intangible es valora inicialment pel seu preu d’adquisició o cost de producció. Posteriorment es valora al seu cost minorat per la corresponent amortització acumulada i, si escau, per les pèrdues per deteriorament
que hagi experimentat. Aquests actius s’amortitzen en funció de la seva vida útil. L’immobilitzat intangible de la Fundació
inclou concessions administratives i aplicacions informàtiques que s’amortitzen en funció d’una vida útil de 50 anys i 4 anys,
respectivament.

4.2. Immobilitzat material
L’immobilitzat material es valora pel seu cost d’adquisició, el qual inclou les despeses addicionals que es produeixen fins a la
seva entrada en funcionament.
Les substitucions o renovacions, així com les despeses d’ampliació, modernització o millores que representen un augment
de la productivitat, capacitat o eficiència, o un allargament de la vida útil es capitalitzen com a major cost dels corresponents
béns, amb la conseqüent baixa comptable dels elements substituïts o renovats. Per altra banda, les despeses periòdiques de
conservació, manteniment i reparacions es carreguen als resultats de l’exercici en que s’incorren.
L’epígraf “Immobilitzat material” inclou obres d’art adquirides, principalment escultures, que es valoren al preu d’adquisició.
Aquestes obres d’art no s’amortitzen per considerar-se que no estan afectes a cap tipus de depreciació. Les obres d’art donades
a la Fundació no figuren activades al balanç de situació donat que no van generar cap cost.
La Fundació amortitza la resta de l’immobilitzat material a partir de l‘entrada en funcionament d’aquest, seguint el mètode
lineal, distribuint el cost dels actius entre els anys de vida útil estimada, segons el següent detall:
Anys de vida
útil estimada
Mobiliari
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Equips pel processament de la informació

8

Instal·lacions tècniques
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4.3. Instruments financers
Actius financers
La Fundació classifica un actiu financer en aquesta categoria si es manté la inversió sota un model de gestió l’objectiu de la
qual és rebre els fluxos d’efectiu derivats de l’execució del contracte.
Els actius financers que posseeix la Fundació corresponen a préstecs i partides a cobrar; actius financers originats en la venda
de béns o en la prestació de serveis per operacions de tràfic de la Fundació, o els que no tenint un origen comercial, no són
instruments de patrimoni ni derivats i els cobraments del quals són de quantia fixa o determinable i no es negocien en un
mercat actiu.
Els préstecs i partides a cobrar es registren inicialment al valor raonable de la contraprestació entregada més els costos de la
transacció que siguin directament atribuïbles. Amb posterioritat, aquests actius es valoren al seu cost amortitzat.
Com a mínim al tancament de l’exercici, la Fundació realitza un test de deteriorament pels actius financers. Es considera que
existeix una evidència objectiva de deteriorament si el valor recuperable de l’actiu financer és inferior al seu valor en llibres.
Quan es produeix, el registre d’aquest deteriorament es registra en el compte de resultats.
La Fundació dóna de baixa del balanç un actiu financer quan:
- Expiren els drets contractuals sobre els fluxos d’efectiu de l’actiu. En aquest sentit, es dona de baixa un actiu financer quan
ha vençut i la Fundació ha rebut l’import corresponent.
- S’hagin cedit els drets contractuals sobre els fluxos d’efectiu de l’actiu financer. En aquest cas, es dona de baixa l’actiu
financer quan s’han transferit de manera substancial els riscos i beneficis inherents a la seva propietat. En particular, en
les operacions de venda amb pacte de recompra, factoring i titulitzacions, es dona de baixa l’actiu financer una vegada
que s’ha comparat l’exposició de la Fundació, abans i després de la cessió, a la variació en els imports i en el calendari dels
fluxos d’efectiu nets de l’actiu transferit, es dedueix que s’han transferit els riscos i beneficis.
Passius financers
Són passius financers aquells dèbits i partides a pagar que té la Fundació i que s’han originat en la compra de béns i serveis
per operacions de tràfic de la Fundació, o també aquells que, sense tenir un origen comercial, no poden ser considerats com
a instruments financers derivats.
Els dèbits i partides a pagar es valoren inicialment al valor raonable de la contraprestació rebuda, ajustada pels costos de la
transacció directament atribuïbles. Amb posterioritat, aquests passius es valoren d’acord amb el seu cost amortitzat.
La Fundació dóna de baixa del balanç un passiu financer prèviament reconegut quan es dona alguna de les següents circumstàncies:
- L’obligació s’hagi extingit perquè s’ha realitzat el pagament al creditor per a cancel·lar el deute (a través de pagaments
en efectiu o altres béns o serveis), o perquè al deutor se’l eximeix legalment de qualsevol responsabilitat sobre el passiu.
- S’adquireixin passius financers propis, encara que sigui amb la intenció de recol·locar-los en el futur.
- Es produeix un intercanvi d’instruments de deute entre un prestador i un prestatari, sempre que tinguin condicions substancialment diferents, es reconeix el nou passiu financer que sorgeixi; de la mateixa forma es registra una modificació
substancial de les condicions actuals d’un passiu financer, com s’indica per a les reestructuracions de deute.
La comptabilització de la baixa d’un passiu financer es realitza de la següent forma: la diferència entre el valor en llibres del
passiu financer (o de la part d’ell que s’hagi donat de baixa) i la contraprestació pagada, inclosos els costos de transacció
atribuïbles, i en la qual s’ha de recollir així mateix qualsevol actiu cedit diferent de l’efectiu o passiu assumit, es reconeix en el
compte de pèrdues i guanys de l’exercici en què tingui lloc.
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4.4. Impost sobre beneficis
La Fundació s’ha acollit, mitjançant l’acompliment dels requisits establerts al Reial Decret 1270/2003, de 10 d’octubre, als beneficis fiscals establerts en el Títol II de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, que fixa un tipus impositiu del 10 per cent a aplicar
a la base imposable positiva corresponent a les rendes derivades de les explotacions econòmiques no exemptes (Nota 11.2).
En cada tancament comptable es reconeix com a despesa l’Impost sobre Societats calculat d’acord amb les disposicions de
la Llei 30/1994, en base a l’excedent abans d’impostos corregit per les diferències de naturalesa permanent amb els criteris
fiscals i tenint en compte les bonificacions i deduccions aplicables.
La despesa o ingrés per impost sobre beneficis comprèn la part relativa a la despesa o ingrés per l’impost corrent i la part
corresponent a la despesa o ingrés per impost diferit.
L’impost corrent és la quantitat que la Fundació satisfà com a conseqüència de les liquidacions fiscals de l’impost sobre el
benefici relatives a un exercici. Les deduccions i altres avantatges fiscals en la quota de l’impost, exclosos les retencions i els
pagaments a compte, com també les pèrdues fiscals compensables d’exercicis anteriors i aplicades efectivament en aquest
exercici, donen lloc a un menor import de l’impost corrent.
La despesa o l’ingrés per impost diferit es correspon amb el reconeixement i la cancel·lació dels actius i passius per impost
diferit. Aquests inclouen les diferències temporànies que s’identifiquen com aquells imports que es preveuen pagadors o recuperables derivats de les diferències entre els imports en llibres dels actius i passius i el seu valor fiscal, com també les bases
imposables negatives pendents de compensació i els crèdits per deduccions fiscals no aplicades fiscalment. Aquests imports
es registren aplicant a la diferència temporània o crèdit que correspongui el tipus de gravamen al qual s’espera recuperar-los
o liquidar-los.
Es reconeixen passius per impostos diferits per a totes les diferències temporànies imposables, excepte aquelles derivades
del reconeixement inicial de fons de comerç o d’altres actius i passius en una operació que no afecta ni el resultat fiscal ni
el resultat comptable i no és una combinació de negocis, com també les associades a inversions en empreses dependents,
associades i negocis conjunts en què la Fundació pot controlar el moment de la reversió i és probable que no reverteixin en
un futur previsible.
Per part seva, els actius per impostos diferits només es reconeixen en la mesura que es consideri probable que la Fundació
hagi de disposar de guanys fiscals futurs contra els quals poder fer-los efectius.
Els actius i passius per impostos diferits, originats per operacions amb càrrecs o abonament directes en comptes de patrimoni,
es comptabilitzen també amb contrapartida en el patrimoni net.
A cada tancament comptable es reconsideren els actius per impostos diferits registrats, i s’efectuen les oportunes correccions
a aquests en la mesura que hi hagi dubtes sobre la seva recuperació futura. Així mateix, a cada tancament s’avaluen els actius
per impostos diferits no registrats en balanç de situació i aquests són objecte de reconeixement en la mesura que sigui probable la seva recuperació amb beneficis fiscals futurs.

4.5. Ingressos i despeses
D’acord amb el principi de meritació, els ingressos es registren amb la transferència de control i les despeses es registren quan
ocorren, amb independència de la data del cobrament o del pagament. Per al registre comptable d’ingressos, la Fundació
segueix un procés que consta de les etapes successives següents:
• Identificar el contracte (o contractes) amb el client, entès com un acord entre dues o més parts que crea drets i obligacions
exigibles.
• Identificar l’obligació o les obligacions a complir en el contracte, representatives dels compromisos de transferir béns o
prestar serveis a un client.
• Determinar el preu de la transacció, o contraprestació del contracte a què l’entitat espera tenir dret a canvi de la transferència de béns o de la prestació de serveis compromesa amb el client.
• Assignar el preu de la transacció a les obligacions a complir, que s’haurà de realitzar en funció dels preus de venda individuals de cada bé o servei diferent que s’hagin compromès al contracte, o bé, si escau, seguint una estimació del preu de
venda quan aquest no sigui observable de manera independent.
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• Reconèixer l’ingrés per activitats ordinàries quan l’entitat compleix una obligació compromesa mitjançant la transferència d’un bé o la prestació d’un servei; compliment que té lloc quan el client obté el control del bé o servei, de manera que
l’import de l’ingrés d’activitats ordinàries reconegut serà l’import assignat a l’obligació contractual satisfeta.
Els ingressos per prestació de serveis es reconeixen considerant el grau de realització de la prestació a la data de balanç de
situació, sempre que el resultat de la transacció pugui ser estimat amb fiabilitat.
Els imports rebuts pendents de reconeixement com a ingressos al compte de resultats, es registren pel nominal rebut als
capítols “Periodificacions a llarg termini” i “Periodificacions a curt termini” en funció del termini d’imputació a resultats i es
reconeixen com a ingressos únicament en els exercicis corresponents, segons el principi de meritament.
Els principals ingressos de la Fundació provenen de convenis de col·laboració amb diverses entitats i fundacions.
Els interessos rebuts d’actius financers es reconeixen utilitzant el mètode del tipus d’interès efectiu. En tot cas, els interessos
d’actius financers meritats després del moment de l’adquisició es reconeixen com a ingressos en el compte de resultats.

4.6. Provisions i contingències
Els membres del Patronat de la Fundació en la formulació dels comptes anuals diferencien entre:
1. Provisions: saldos creditors que cobreixen obligacions actuals derivades de successos passats, la cancel·lació de les quals
és probable que originin una sortida de recursos, però que resulten indeterminats quant al seu import i/ o moment de
cancel·lació.
2. Passius contingents: obligacions possibles sorgides com a conseqüència de successos passats, la materialització futura
de les quals està condicionada al fet que ocorri, o no, un o més esdeveniments futurs independents de la voluntat de la
Fundació.
Els comptes anuals recullen totes les provisions respecte a les quals s’estimi que la probabilitat que s’hagi d’atendre l’obligació
és major que en cas contrari. Els passius contingents no es reconeixen en els comptes anuals, sinó que s’informa sobre aquests
a les notes de la memòria, en la mesura que no siguin considerats com a remots.
Les provisions es valoren pel valor actual de la millor estimació possible de l’import necessari per cancel·lar o transferir l’obligació, tenint en compte la informació disponible sobre el succés i les seves conseqüències, i els ajustos que sorgeixin per
l’actualització d’aquestes provisions es registren com una despesa financera conforme es va meritant.

4.7. Indemnitzacions per acomiadament
D’acord amb la legislació vigent, la Fundació està obligada al pagament d’indemnitzacions a aquells empleats amb els quals,
sota determinades condicions, rescindeixi les seves relacions laborals. Per tant, les indemnitzacions per acomiadament susceptibles de quantificació raonable es registren com a despesa a l’exercici en què s’adopta la decisió de l’acomiadament i es
crea una expectativa vàlida envers el tercer.

4.8. Elements patrimonials de naturalesa mediambiental
Es consideren actius de naturalesa mediambiental els béns que són utilitzats de manera duradora en l’activitat de la Fundació,
la finalitat principal dels quals és la minimització de l’impacte mediambiental i la protecció i millora del medi ambient, incloent-hi la reducció o eliminació de la contaminació futura.
Atesa l’activitat a la qual es dedica la Fundació, aquesta no té responsabilitats, despeses, actius, ni provisions ni contingències
de naturalesa mediambiental que puguin ser significatives en relació amb el seu patrimoni, la seva situació financera i els
seus resultats. Per aquest motiu no s’inclouen desglossaments específics en aquesta memòria dels comptes anuals respecte
a informació de qüestions mediambientals.

MEMÒRIA FUNDACIÓ FC BARCELONA

95

BALANÇ ECONÒMIC
4.9. Subvencions, donacions i llegats
Per a la comptabilització de les subvencions, donacions i llegats rebuts, la Fundació segueix els criteris següents:
1. Subvencions, donacions i llegats de capital no reintegrables: es valoren pel valor raonable de l’import o el bé concedit, en
funció de si són de caràcter monetari o no, i s’imputen a resultats en proporció a la dotació a l’amortització efectuada en el
període per als elements subvencionats o, si s’escau, quan es produeixi la seva alienació o correcció valorativa per deteriorament, a excepció de les rebudes de socis o propietaris que es registren directament en els fons propis i no constitueixen
cap ingrés.
2. Subvencions de caràcter reintegrables: mentre tinguin el caràcter de reintegrables es comptabilitzen com a passius.
3. Donacions i subvencions d’explotació: s’abonen a resultats en el moment en què es concedeixen, excepte si es destinen a
finançar dèficit d’explotació d’exercicis futurs; en aquest cas s’imputaran en aquests exercicis. Si es concedeixen per finançar despeses específiques, la imputació es realitzarà a mesura que es meritin les despeses finançades.

4.10. Classificació entre corrent i no corrent
Es consideren actius corrents aquells vinculats al cicle normal d’explotació que amb caràcter general es considera d’un any,
també aquells altres actius el venciment, alienació o realització s’espera que es produeixi en el curt termini des de la data de
tancament de l’exercici, els actius financers mantinguts per negociar, amb l’excepció dels derivats financers el termini de liquidació superior a l’any i l’efectiu i altres actius líquids equivalents. Els actius que no compleixen aquests requisits es qualifiquen
com a no corrents.
De la mateixa manera, són passius corrents els vinculats al cicle normal d’explotació, els passius financers mantinguts per
negociar, amb l’excepció dels derivats financers el termini de liquidació superior a l’any i en general totes les obligacions al
venciment o extinció dels quals es produirà en el curt termini. En cas contrari, es classifiquen com a no corrents.

4.11. Transaccions amb vinculades
La Fundació realitza totes les seves operacions amb vinculades a valors de mercat. Addicionalment, els preus de transferència
es troben suportats adequadament, per la qual cosa els Patrons de la Fundació consideren que no hi ha riscos significatius per
aquest aspecte del qual puguin derivar-se passius de consideració en el futur.

4.12. Transaccions en moneda estrangera
La moneda funcional utilitzada per la Fundació és l’euro. Conseqüentment, les operacions en altres divises diferents de l’euro es
consideren denominades en moneda estrangera i es registren segons els tipus de canvi vigents a les dates de les operacions.
Al tancament de l’exercici, els actius i passius monetaris denominats en moneda estrangera es converteixen aplicant el tipus
de canvi en la data del balanç. Els beneficis o pèrdues posats de manifest s’imputen directament al compte de resultats de
l’exercici en què es produeixen.

4.13 Estat de fluxos d’efectiu
En l’estat de fluxos d’efectiu, preparat d’acord al mètode indirecte, s’utilitzen les següents expressions en els següents sentits:
1. Fluxos d’efectiu: entrades i sortides de diners en efectiu i dels seus equivalents, considerant-se aquests les inversions a curt
termini de gran liquiditat i de baix risc d’alteracions en el seu valor.
2. Activitats d’explotació: activitats típiques de la Fundació, així com altres activitats que no poden ser classificades com d’inversió o de finançament.
3. Activitats d’inversió: les d’adquisició, alienació o disposició per altres mitjans d’actius a llarg termini i altres inversions no
incloses en l’efectiu i els seus equivalents.
4. Activitats de finançament: activitats que produeixen canvis a la mida i composició del patrimoni net i dels passius que no
formen part de les activitats d’explotació.
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5.

IMMOBILITZAT INTANGIBLE
El moviment produït en aquest epígraf del balanç de situació en els exercicis anuals acabats el 30 de juny del 2022 i el 30 de juny
del 2021 ha estat el següent:

30 de juny del 2022:

Euros
30/06/2021

Entrades i dotacions

30/06/2022

Cost:
Concessions
Propietat industrial

3.681

-

3.681

4.153

-

4.153

Aplicacions informàtiques

346.044

-

346.044

Total cost

353.878

-

353.878

(1.507)

(73)

(1.580)

Amortització acumulada:
Concessions
Propietat industrial

(4.153)

-

(4.153)

Aplicacions informàtiques

(227.506)

(78.463)

(305.969)

Total amortització acumulada

(233.166)

(78.536)

(311.702)

120.712

(78.536)

42.176

Total net

30 de juny del 2021:

Euros
30/06/2020

Entrades i dotacions

30/06/2021

Cost:
Concessions

3.681

-

3.681

Propietat industrial

4.153

-

4.153

Aplicacions informàtiques

346.044

-

346.044

Total cost

353.878

-

353.878

Concessions

(1.433)

(74)

(1.507)

Propietat industrial

(4.153)

-

(4.153)

Aplicacions informàtiques

(140.768)

(86.738)

(227.506)

Total amortització acumulada

(146.354)

(86.812)

(233.166)

207.524

(86.812)

120.712

Amortització acumulada:

Total net

No s’han produït altes durant l’exercici 2020/21 i 2021/2022.
A 30 de juny del 2022 i 2021 existeixen elements de l’immobilitzat intangible totalment amortitzats per import de de 147.380 i 4.153
euros, respectivament.
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6. IMMOBILITZAT MATERIAL
El moviment produït en aquest epígraf del balanç de situació en els exercicis anuals acabats el 30 de juny del 2022 i el 30 de juny
del 2021 ha estat el següent:
30 de juny del 2022:

Euros
Entrades i
dotacions

30/06/2021

Salidas, bajas o
reducciones

30/06/2022

Coste:
Otras instalaciones

12.639

59.757

(12.639)

59.757

Mobiliario

23.528

-

(3.551)

19.977

Equipos para procesos de información

18.660

-

(12.990)

5.670

Obras de arte

58.121

-

-

58.121

112.948

59.757

(29.180)

143.525

Total coste
Amortización acumulada:
Otras instalaciones

(2.792)

(579)

3.371

-

Mobiliario

(7.488)

(1.859)

1.387

(7.960)

Equipos para procesos de información

(10.197)

(2.198)

8.573

(3.822)

(20.477)

(4.636)

13.331

(11.782)

92.471

55.121

(15.849)

131.743

Total amortización acumulada
Total neto

30 de junio del 2021:

Euros
30/06/2020

Entrades i dotacions

30/06/2021

Cost:
Altres instal·lacions

12.639

-

12.639

Mobiliari

23.528

-

23.528

Equips pel processament de la informació

18.660

-

18.660

Obres d’art

58.121

-

58.121

Total cost

112.948

-

112.948

Altres instal·lacions

(2.159)

(633)

(2.792)

Mobiliari

(5.606)

(1.882)

(7.488)

Equips pel processament de la informació

(7.865)

(2.332)

(10.197)

(15.630)

(4.847)

(20.477)

97.318

(4.847)

92.471

Amortització acumulada:

Total amortització acumulada
Total net

Les altes del exercici 2021/2022 corresponen a les obres de adequació de la nova oficina. En el exercici 2020/2021 no es van produir
altes.
Les baixes del exercici 2021/2022 corresponen principalment a les baixes de les instal·lacions i mobiliari de les oficines antigues que
no s’han pogut reutilitzar, generant una pèrdua per deteriorament de 15.849 euros registrada a l’epígraf “Deteriorament i resultat
per alienacions de l’immobilitzat”.
A 30 de juny del 2022 no existeixen elements de l’immobilitzat material totalment amortitzats en ús (tampoc a l’exercici acabat el
30 de juny del 2021).
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7.

USUARIS, PATROCINADORS I DEUTORS DE LES ACTIVITATS I ALTRES COMPTES A COBRAR
La composició d’aquest capítol del balanç de situació a 30 de juny del 2022 i 30 de juny del 2021 és la següent:
Euros
30/06/2022
Usuaris i deutors per vendes i prestació de serveis
Personal
Total

30/06/2021

472.075

562.443

2.000

2.000

474.075

564.443

L’epígraf ”Usuaris i deutors per vendes i prestació de serveis” a 30 de juny del 2022 recull principalment el saldo a cobrar en virtut
dels conveni de col·laboració amb diferents diputacions i ajuntaments.

8. INVERSIONS FINANCERES A CURT TERMINI
L’epígraf Inversions financeres a curt termini del balanç de situació a 30 de juny del 2022 inclou un saldo disponible per la realització
de projectes internacionals, especialment als Estats Units, per import de 113.022 euros (101.676 euros a 30 de juny del 2021).

9. INFORMACIÓ SOBRE NATURALESA I NIVELL DE RISC DELS INSTRUMENTS FINANCERS
La gestió dels riscs financers de la Fundació està centralitzada als membres del Patronat de la Fundació, el qual té establerts els
mecanismes necessaris per a controlar l’exposició a les variacions en els tipus d’interès i tipus de canvi, així com als riscos de crèdit
i liquiditat. A continuació s’indiquen els principals riscos financers que impacten a la Fundació:
1. Risc de crèdit
Amb caràcter general la Fundació manté la seva tresoreria i actius líquids equivalents a entitats financeres d’elevat nivell creditici.
Addicionalment, s’ha d’indicar que no existeix una concentració significativa del risc de crèdit amb tercers, excepte amb el
Futbol Club Barcelona, saldos que el Patronat considera garantits per la vinculació existent entre les dues parts.
2. Risc de liquiditat
Amb la finalitat d’assegurar la liquiditat i poder atendre tots els compromisos de pagament que es deriven de la seva activitat,
la Fundació disposa de la tresoreria i els altres actius líquids equivalents que mostra en el seu balanç de situació.
3. Risc de mercat (inclou tipus d’interès i tipus de canvi)
La tresoreria de la Fundació està exposats al risc de tipus d’interès, el qual podria tenir un efecte advers en els resultats financers
i en els fluxos de caixa. A data de formulació dels presents comptes anuals no existeixen instruments financers derivats de tipus
d’interès.
Les operacions amb moneda estrangera estan exposades al risc de tipus de canvi i s’ha ajustat el valor dels actius i passius monetaris aplicant el tipus de canvi vigent a 30 de juny del 2022, imputant a l’epígraf “Diferències de canvi” del compte de pèrdues
i guanys el resultat derivat d’aquesta valoració.
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10. PATRIMONI NET
Al tancament de l’exercici acabat el 30 de juny del 2022, el fons dotacional de la Fundació és de 601.012 euros. Aquest fons dotacional
va ésser aportat per l’entitat fundadora Associació Pro-Fundació Privada Futbol Club Barcelona el 18 de juliol de 1994, com a dotació
inicial i a títol de cessió gratuïta.
Donat el seu objecte fundacional i el seu caràcter no lucratiu, la Fundació no té capital social ni, en conseqüència, accions o qualsevol títol representatiu del seu patrimoni.

11. ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES I SITUACIÓ FISCAL
11.1. Saldos corrents amb les Administracions Públiques
La composició dels saldos corrents a 30 de juny del 2022 i 30 de juny del 2021 amb les administracions públiques és la següent:

Euros
30/06/2022

30/06/2021

Hisenda Pública creditora per IRPF

65.718

77.480

Organismes de la Seguretat Social creditors

22.260

32.206

Total

87.978

109.686

11.2. Despesa per impost sobre societats
Els comptes de resultats dels exercicis finalitzats el 30 de juny del 2022 i 30 de juny del 2021 no reflecteixen cap despesa per
impost sobre societats ja que la totalitat dels ingressos obtinguts han estat considerats com a rendes exemptes.
Segons s’estableix en la Llei 49/2002 de beneficis fiscals de les entitats sense ànim de lucre, la base imposable està composta
només pels ingressos i despeses corresponents a les explotacions econòmiques no exemptes. Es declaren exemptes, entre
d’altres, les derivades dels ingressos obtinguts sense contraprestació.

11.3. Exercicis pendents de comprovació i actuacions inspectores
Segons estableix la legislació vigent, els impostos no poden considerar-se definitivament liquidats fins que les declaracions
presentades hagin estat inspeccionades per les autoritats fiscals o hagi transcorregut el termini de prescripció de quatre anys.
Al tancament de l’exercici acabat el 30 de juny del 2022 la Fundació té oberts a inspecció els quatre últims exercicis de l’Impost
sobre Societats i per a la resta d’impostos que li siguin d’aplicació. Els Patrons de la Fundació consideren que s’han practicat
adequadament les liquidacions dels esmentats impostos, per la qual cosa, encara que sorgeixin discrepàncies en la interpretació normativa vigent pel tractament fiscal atorgat a les operacions, els eventuals passius resultants, en cas de materialitzar-se,
no afectarien de manera significativa els comptes anuals adjunts.
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12. PROVEÏDORS I BENEFICIARIS CREDITORS
Aquest epígraf del balanç de situació a 30 de juny del 2022 inclou les aportacions dineràries pendents de pagament. El detall dels
saldos pendents a 30 de juny del 2022 i 2021 és el següent:
Euros
30/06/2022
Associació Veterans Futbol

30/06/2021

2.078.789

2.751.935

Aportacions dineràries pendents de pagament

868.726

1.228.346

Altres proveïdors i creditors

527.135

404.620

3.474.650

4.384.901

Total

13. INGRESSOS I DESPESES
13.1. Ingressos per les activitats
La composició dels ingressos per les activitats de la Fundació corresponent als exercicis acabats el 30 de juny del 2022 i 30 de
juny del 2021, és la següent:

Activitats

Euros
Exercici 2021/22

Ingressos de promocions, patrocinadors i col·laboradors
Donacions i altres ingressos per les activitats
Subvencions, donacions i altres ingressos
Total

Exercici 2020/21

3.000.000

4.282.397

5.831.382

6.848.892

710.233

383.274

9.5141.615

11.514.563

Els ingressos de promocions, patrocinadors i col·laboracions es deuen a les aportacions realitzades pel Futbol Club Barcelona en
virtut del conveni formalitzat entre aquest i la Fundació per el qual el primer dóna fins el 0,7% de la seva xifra de negoci anual.
Addicionalment, s’han registrat altres donacions i aportacions per valor de 6,1 milions d’euros, corresponents a diverses aportacions realitzades per institucions privades i particulars i registrades al compte de resultats.

13.2. Despeses per activitat
El detall de les despeses per activitats dels exercicis anuals finalitzats el 30 de juny del 2022 i 30 de juny del 2021 és el següent:
Euros
Exercici 2021/22
Aprovisionaments
Despeses de personal
Serveis esteriors
Tributs

Despeses administració
(Nota 3)

Activitat fundacional
(Nota 3)

Total

11.540

519.681

531.221

193.238

1.387.975

1.581.213

1.006.299

1.544.333

2.550.632

368

-

368

Ajudes monetàries i altres despeses

21.911

3.581.204

3.603.115

Dotacions per amortitzacions d’immobilitzat

83.172

-

83.172

Resultats per aliencacions i altres

15.849

-

15.849

Diferències de canvi

65.434

-

65.434

1.397.811

7.033.192

8.431.003

Total despeses
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Euros
Exercici 2020/21

Despeses administració
(Nota 3)

Aprovisionaments

Activitat fundacional
(Nota 3)

Total

7.321

1.421.300

1.428.621

475.192

1.282.261

1.757.453

1.152.559

2.476.050

3.628.609

369

-

369

14.151

3.891.719

3.905.870

Dotacions per a amortitzacions d’immobilitzat

91.659

-

91.659

Diferències de canvi

59.119

-

59.119

Despeses de personal
Serveis exteriors
Tributs
Ajuts concedits i altres despeses

Despeses financeres
Total despeses

84.290

-

84.290

1.884.660

9.071.330

10.955.990

La Fundació Privada Futbol Club Barcelona ha seguit el desenvolupament de programes i projectes de dimensió global, els
quals s’agrupen en dos grans àrees: per una banda, els dissenyats des de la pròpia Fundació, anomenats programes propis,
i per altra, els desenvolupats amb altres institucions. El detall d’aquesta activitat a 30 de juny del 2022 i a 30 de juny del 2021,
per grans conceptes és:
Euros
30/06/2022

30/06/2022

Missió social

7.033.192

9.071.330

- Aliances

1.265.519

2.124.905

- Col·laboracions

1.801.458

1.532.636

102.410

145.170

3.858.948

5.006.116

507

158.652

4.350

103.852

7.033.192

9.071.330

- Comunicació
- Programes propis
- Lab Sport
- Campanyes
Total Activitat Fundacional

13.3. Ajuts concedits i altres despeses
Els ajuts monetaris a 30 de juny del 2022 corresponen, principalment, a l’aportació a la Fundació Privada d’Antics Jugadors de
Futbol i a l’aportació a la Fundació Leo Messi, per un valor de 1,6 i 0,7 milions d’euros, respectivament.
Euros
Exercici 2021/22
Ajuts monetaris concedits
Altres despeses
Total
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13.4. Despeses de personal
El saldo de l’epígraf “Despeses de personal” dels exercicis acabats el 30 de juny del 2022 i 30 de juny del 2021 presenta la
composició següent:
Euros
Exercici 2021/22

Exercici 2020/21

Sous, salaris i altres conceptes

1.274.847

1.332.136

Seguretat social i altres càrregues socials

306.366

425.317

Total

1.581.213

1.757.453

13.5. Serveis exteriors
La composició de la partida “Serveis exteriors” és la següent:
Euros
Exercici 2021/22
Serveis professionals independents

Exercici 2020/21

2.038.560

3.170.009

Publicitat, propaganda i relacions públiques

155.545

176.589

Arrendaments i cànons

99.431

73.545

Reparacions i conservació
Altres despeses
Total

36.251

112.307

220.845

96.159

2.550.632

3.628.609

Dins els serveis professionals independents es comptabilitzen els costos relacionats amb la implementació directa de programes propis de la Fundació a través de cooperatives o empreses subcontractades com Eduvic amb educadors de metodología
SportlNet a Catalunya, Caliu per SportNet Internacional a Amèrica Llatina, Sport for Creating Pathways Japan pel projecte de
Diversitat al Japó o Magmacultura per Bullying.

13.6. Despeses financeres
La partida de “Despeses financeres” a 30 de juny del 2022 no inclou cap import. A 30 de juny del 2021 incloïa els interessos de
demora relacionats amb un contenciós que va ser resolt durant l’exercici 2021.

13.7. Moneda estrangera
El detall de les transaccions realitzades en moneda estrangera (dòlars nord-americans) és el següent:
Euros
Exercici 2021/22

Exercici 2020/21

Ingressos – Donacions rebudes

861.458

671.490

Ajust concedits i altres despeses

53.215

68.033

465.660

606.140

Serveis exteriors

El detall dels actius i passius denominats en moneda estrangera (dòlars nord-americans) és el següent:
Euros
30/06/22

30/06/21

Inversions financeres a curt termini

113.022

101.676

Efectiu i altres actius líquids equivalents

484.873

443.291

Creditors comercials i comptes a pagar

40.958

126.208

L’impacte per diferències de canvi al compte de resultats de l’exercici anual acabat el 30 de juny del 2022 ha estat positiu de
90.678 euros (positiu per import de 9.602 euros a l’exercici anual acabat el 30 de juny del 2021).
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13.8. Retribucions als membres del Patronat de la Fundació i alta direcció
Els membres del Patronat de la Fundació del Futbol Club Barcelona no han rebut cap tipus de retribució (sous i salaris, plans
de pensions, dietes) pel desenvolupament de la seva funció ni per qualsevol altra funció durant els exercicis acabats el 30 de
juny del 2022 i 2021.
Així mateix, les remuneracions en concepte de sous percebuts per la alta Direcció de la Fundació han estat a 30 de juny del
2022 i a 30 de juny del 2021 de 354.941 i 118.616 euros, respectivament. Per l´exercici 21/22 s´ha considerat com a alta direcció
de la Fundació a la Direcció General, a la Direcció Corporativa i als Caps d´Àrea ( A 30 de juny del 2021 es va considerar com a tal
la Direcció General). Les aportacions a plans de pensions en favor de l´alta direcció ha estat durant l´exercici de 4.150 euros (a
30 de juny del 2021 van ser de 6.378 euros). A 30 de juny del 2022 no s’ha meritat cap import en concepte d’indemnitzacions a
la alta direcció de la Fundació (A 30 de juny del 2021 va ser 103.000 euros).
Durant els exercicis 2021/22 i 2020/2021 les primes d’assegurances de responsabilitat civil del Patronat per danys ocasionats
en l’exercici han estat incloses en la pòlissa d’assegurances del Futbol Club Barcelona.

14. ALTRA INFORMACIÓ
14.1. Personal
El nombre mitjà de persones empleades durant els exercicis acabats el 30 de juny del 2022 i el 30 de juny del 2021, detallat per
categories, és el següent:
2021/22
Categories
Direcció

2020/2021

Número mitjà de persones Número mitjà de persones
empleades
amb discapacitat > 33%
del total empleades
4

Número mitjà de
persones empleades

Número mitjà de persones
amb discapacitat > 33%
del total empleades

-

1

-

Enginyers i tècnics

8

1

12

1

Administratius

9

-

14

-

Cap de departament

1

-

2

-

22

1

29

1

Total

Així mateix, la distribució per sexes al termini de l’exercici, detallat per categories, és la següent:
30 de juny del 2022:
Categories

30/06/2022
Homes

Dones

Total

Direcció

2

2

4

Administratius

1

8

9
7

Enginyers i tècnics

2

5

Cap de departament

-

-

Total

5

15

20

30 de juny del 2021:
Categories
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30/06/2021
Homes

Dones

Total

Direcció

-

0

0

Administratius

3

10

13

Enginyers i tècnics

5

7

12

Cap de departament

-

2

2

Total

8

19

27
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14.2. Honoraris d’auditoria
Durant el present exercici els honoraris relatius als serveis d’auditoria de comptes prestats per l’auditor de la Fundació, Grant
Thornton, han estat de 11.500 euros, no havent-se facturat ningun altre import per altres conceptes. En l’exercici anterior els
honoraris, meritats per l’antic auditor, van ser 13.550 euros, havent-se facturat 3.000 euros per altres conceptes.

14.3. Operacions i saldos amb parts vinculades
Als efectes de la informació a incloure en aquesta nota es considera part vinculada el Futbol Club Barcelona i les seves societats
participades. El detall de saldos i operacions realitzades amb el Club durant els exercicis acabats el 30 de juny del 2022 i 30 de
juny del 2021 és el següent:
30/06/2022
Entitat

Saldos
deutors

Futbol Club Barcelona

7.060.496

Saldos
creditors
712.745

Barça Productions
Barça Licensing & Merchandising
FCN North America
Total

Aportacions
rebudes
3.000.000

30/06/2021
Serveis
rebuts

Saldos
deutors

1.460.964

6.704.322

542

542

535

10.622

Saldos
creditors

723.727

4.382.397

720.047

60

-

192.670

-

43.111
3.000.000

1.472.128

6.704.322

Serveis
rebuts

670.067

9.905
7.060.496

Aportacions
rebudes

713.238

2.458
4.382.397

915.174

Els serveis efectuats pel Futbol Club Barcelona a la Fundació corresponen a serveis generals d’administració.

14.4. Membres del Patronat
A la data de formulació dels presents comptes anuals, els membres del Patronat són els següents:
Nom
Joan Laporta Estruch

Càrrec
President

Xavier Sala i Martin

Vice-President

Josep Cubells Ribé

Secretari

Ferran Olivé Cánovas

Tresorer

Elena Fort i Cisneros

Vocal

Rafael Yuste i Abel

Vocal

Joan Boix i Sans

Vocal

Carles Cuní Llaudet

Vocal

Manel Esteller Badosa

Vocal

Antoni Esteve Cruella

Vocal

Jesús Majem Tarruella

Vocal

Inés Martí Bertrand

Vocal

Xavier Martínez i Serra

Vocal

Sergio Montaner i Ferrer

Vocal

Xavier Pérez Farguell

Vocal

Josep Puigdollers Masallera

Vocal

Josep Ramon Subirà Caselles

Vocal

Joaquim Triadú i Vila-Abadal

Vocal
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14.5. Aplicació d’elements patrimonials i d’ingressos a finalitats estatutàries
La Fundació ha complert amb les condicions associades als ingressos obtinguts i a les subvencions atorgades, havent destinat
a la realització de la finalitat fundacional almenys el 70% de les rendes obtingudes i dels altres ingressos nets anuals.
La Nota 1 de la present Memòria descriu les principals activitats desenvolupades per la Fundació durant l’exercici anual finalitzat a 30 de juny del 2022. Totes aquestes han estat destinades a complir amb la finalitat fundacional de la Fundació.

14.6. Informació sobre el període mig de pagament als proveïdors
A continuació es detalla la informació requerida per la Disposició addicional tercera de la llei 15/2010, de 5 de juliol (modificada
a través de la Disposició final segona de la Llei 31/2014, de 3 de desembre) preparada d’acord a la Resolució de l’ICAC de 29
de gener del 2016, sobre la informació a incorporar al estats financers en relació al període mig de pagament a proveïdors en
operacions comercials.
30/06/2022

30/06/2021

Dies

Dies

Període mig de pagament a proveïdors

82

74

Ràtio d’operacions pagades

83

74

Ràtio de operacions pendents de pagament

60

76

Euros

Euros

Total pagaments realitzats

2.338.442

2.015.121

Total pagaments pendents

76.684

235.737

No inclou les donacions realitzades per la Fundació Privada Futbol Club Barcelona.
Conforme a la Resolució de l’ICAC, pel càlcul del període mig de pagament a proveïdors s’han tingut en compte les operacions
comercials corresponents a l’entrega de béns o prestacions de serveis meritats des de la data d’entrada en vigor de la Llei
31/2014, de 3 de desembre.
Es consideren proveïdors, als exclusius efectes de donar la informació prevista en aquesta Resolució, aquells creditors comercials per deutes de subministraments de bens o serveis, inclosos a la partida Proveïdors del passiu corrent del balanç de
situació.
S’entén per “Període mig de pagament a proveïdors” el termini que transcorre des de l’entrega dels béns o la prestació de serveis a càrrec del proveïdor i el pagament material de l’operació.

15. FETS POSTERIORS
No s’han produït fets rellevants amb posterioritat a 30 de juny del 2022 que poguessin tenir un impacte significatiu en els comptes
anuals adjunts.
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Fundació Futbol Club Barcelona
Informe de Gestió
de l’exercici acabat el
30 de juny del 2022

INGRESSOS
Els ingressos obtinguts durant l’exercici 2021/2022 sumen un total de 9.697.726 euros, un 16,3% menys respecte la temporada anterior.
Aquesta reducció es deguda, principalment, a la finalització de projectes finançats per entitats externes com Fundació Stavros, Fundació
Mapfre, Fundació Abertis o Fundació UEFA. Així mateix l’aportació del club a la Fundació ha estat menor que en anys anteriors degut a la
situació financera delicada que està patint el FC Barcelona.
a 30/06/2022
Euros
Aportacions Club
Donacions esportives
Patrocinis
Donacions privades
Subvencions públiques
Altres Ingressos
Ingressos Financers
TOTAL INGRESSOS

a 30/06/2021
%

Euros

%

3.000.000

31%

4.282.398

37%

3.614.124

37%

3.023.264

26%

0

0%

0

0%

2.217.257

23%

3.825.626

33%

710.233

7%

383.274

3%

0

0%

348

0%

156.112

2%

68.722

1%

9.697.726

100%

11.583.632

100%

La contribució que realitza el Futbol Club Barcelona per un import de fins el 0,7% de la xifra de negoci anual, representa el 31% dels recursos de la Fundació, sis punts per sota respecte l’exercici anterior. Aquest fet es deu, com s’ha mencionat, a que ha disminuït la contribució
del club. La Fundació ha pogut compensar aquesta situació fent un important esforç en la reducció de la massa salarial i en general contenint la despesa durant la temporada 2021-22. A més, i degut a l’endarreriment en la implementació de diferents projectes per les restriccions que encara quedaven en alguns països degut al Covid, s’ha pogut contenir també la despesa en l’àrea de programes. Tots aquests
factors han propiciat que la Fundació hagi pogut compensar la reducció de recursos per part del Futbol Club Barcelona.
Les donacions realitzades pels jugadors professionals i les societats d’imatge representen un 37% del recursos fundacionals, onze punts
per sobre respecte l’exercici anterior, degut a la regularització en salaris i en diferents actius per compra-venda de jugadors.

INGRESSOS TEMPORADA 2021/22
7%		 Subvencions públiques
2% 		 Ingressos financers
31% Aportacions Club
37% Donacions esportives
0%		 Patrocini
23% Donacions privades
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Pel que fa a les donacions externes, durant aquest exercici s’han obtingut nous suports de diferents empreses i fundacions, com per
exemple Alwaleed Philantropies.
En total els ingressos externs han sofert un 6% de decrement respecte a la temporada anterior degut a ser un any de traspàs, on finalitzaven projectes antics i algunes entitats no continuaven amb el finançament de projectes o hi havia fons acumulats de projectes no executats en temporades anteriors degut al Covid (Scotiabank). També és un any on s’ha canviat l’enfocament dels programes de la Fundació,
que a partir d’ara serà holístic, sent l’esport una eina per millorar la vida de nens, nenes i joves arreu del mon o l’esport com a finalitat en sí
mateix. Això ha implicat el disseny de nous projectes a nivell local i internacional i ha calgut un procés de preselecció de les contraparts,
que inclou l’anàlisi de les necessitats “needs assessment” in situ. Una visita prèvia a terreny en companyia de la contrapart seleccionada
ha permès detectar de primera mà per part dels professionals de la Fundació el tipus de problemàtiques que hi ha a cada lloc i formular
conjuntament un projecte que pugui millorar la vida dels menors vulnerables. Tot això ha endarrerit el començament dels projectes fins
l’inici de la temporada 2022-23 (agost-setembre 2022), però millorarà l’eficàcia, eficiència i l’impacte d’aquests.
D’altra banda s’han renovat els acords de col·laboració amb fundacions i/o empreses com Fundació Bancaria La Caixa, Konami, Nike i
Scotiabank.
Les subvencions d’organismes públics han significat un 7,2% dels recursos d’enguany. Els recursos procedents de les Diputacions de Girona, Tarragona i Lleida i de diferents Ajuntaments han permès finançar les activitats emmarcades dins l’àrea Acció Comunitària, en concret
en els àmbits de la inclusió social i prevenció de la violència amb la metodologia ‘SportNet’ a Catalunya. Els recursos de la Unió Europea,
que, a través del programa Erasmus Plus, subvenciona 4 projectes d’ocupabilitat per menors no acompanyats i de gènere, impacta durant
tres temporades i la part destinada a la implantació d’aquesta segona temporada 21/22 ha estat de 413.656€.

DESPESES
Les despeses de la Fundació sumen 8.431.005 euros, i s’han reduït un 23% respecte de l’any anterior. Alineats amb el decrement de l’ingrés
(16,3%) i fent una gestió d’estalvi i contenció. Les despeses es classifiquen en tres grans grups:

DESPESES TEMPORADA 2021/22
83% Missió social
4%		 Comunicació corporativa i
		fundraising
13% Estructura

1. Missió Social
La despesa relacionada amb la Missió Social ha estat de 7.033.193 euros, un 83% del total. L’impacte de la Pandèmia COVID ha tingut encara repercussions a nivell d’implementació dels programes previstos, sobretot els internacionals, doncs en alguns països s’han mantingut
les restriccions per motius preventius durant bona part de la temporada. Malgrat això, les activitats dels programes s’han adaptat per
poder garantir la cobertura de les necessitats dels nostres beneficiaris.
Al mateix temps, la Fundació FC Barcelona ha seguit consolidant els diferents programes i n’ha creat de nous en tres grans àmbits d’actuació: Salut i Benestar Emocional, Acció Comunitària i Educació i Protecció, amb els seus subprogrames com inclusió social, prevenció
de violència, diversitat i altres.
Els nombre de nens i nenes beneficiaris de la Fundació ha arribat a 528.683, dels quals 71.942 són a Catalunya.
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En l’àmbit internacional s’han implementat programes en 17 països.
En l’àmbit local s’han realitzat activitats a bona part del territori, en total 83 localitats.
• Del total de la despesa de l’apartat de Missió Social, el repartiment és el següent:

MISSIÓ SOCIAL TEMPORADA 2021/22
55% Programes propis
0%		 Lab Sport
0%		 Campanyes
44% Al·liances
1%		 Comunicació

1.1 Programes propis
El 55% de la despesa en missió social s’ha destinat a programes propis d’intervenció de la Fundació, consolidant la proposta estratègica de l’ entitat d’aconseguir un impacte directe en les tres principals àrees d’actuació: Educació i Protecció; Salut i Benestar Emocional;
i Acció Comunitària, fomentant també en totes les àrees la innovació i la generació de coneixement.
El nou plantejament holístic dels programes, l’anàlisi i el coneixement de les problemàtiques sobre les quals es vol actuar, el nou treball
en la definició d’indicadors i objectius mesurables, la creació de metodologies i l’anàlisi de resultats comporta un gran valor afegit a
la tasca de la Fundació en l’àmbit social, especialment de l’esport pel desenvolupament i de l’esport per a la protecció, contribuint de
forma directe i efectiva als ODS, i sobretot la consecució d’un major impacte en la vida dels infants beneficiaris d’aquests programes.
L’adaptació de moltes activitats presencials, com a conseqüència d’algunes restriccions que encara estaven presents degut a la postpandèmia, ha estat un altre dels reptes que s’han portat a terme durant aquesta temporada, i han permès la continuïtat dels programes
malgrat la situació derivada de la COVID.

PROGRAMES PROPIS TEMPORADA 2021/22
5%		 Acció comunitària
59% Educació i protecció
17% Salut
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PROGRAMES PROPIS
Salut
Acció comunitària
Educació i protecció

3.053.920

100%

532.405

17%

716.157

23%

1.805.358

59%

Nota: sense despeses d’Estructura de Programes Propis (805.029€)

Salut:
Dins de la gran àrea de Salut, el programa de benestar emocional pediàtric fomenta emocions positives a infants malalts a través de
diferents projectes. El projecte Il·lusions ha mantingut les trobades privades amb jugadors i jugadores, s’han realitzat Experiències
Partits i enviat Smile Paks arreu del món.
Tot i que aquesta temporada no s’ha pogut realitzar la tradicional visita del primer equip de futbol masculí i femení als hospital, s’ha
realitzat un vídeo pels infants ingressats protagonitzat pels jugadors i jugadores de futbol i pel President, i repartit regals als hospitals.
El projecte Donacions, destinat a entitats socials que treballen amb infants i joves en situació de vulnerabilitat, s’ha desenvolupat amb
normalitat.
Enguany, l’Entrenament de Portes Obertes s’ha realitzat al Camp Nou i ha comptat amb la participació del Robot Pol.
Per últim, gràcies a la implicació dels nostres voluntaris i voluntàries, infants refugiats Ucraïnesos han pogut gaudir d’activitats socio-educatives i esportives.
Acció Comunitària:
Des de l’Àrea d’Acció Comunitària s’han implementat tots els projectes d’inclusió social amb metodologia SportNet a diferents municipis de Catalunya en col·laboració amb les Diputacions de Lleida, Tarragona i Girona i els respectius Ajuntaments. També s’han dut a
terme tots els projectes de la ciutat de Barcelona en acord amb NIKE, posant especial èmfasi en els processos de participació i creació
de grups motors, així com el projecte comunitari del Raval en xarxa amb diverses entitats del barri sota la coordinació de la Fundació
Tot Raval. S’ha desenvolupat una nova fase del procés de transferència metodològica a tots els Centres Educatius de la xarxa de Justícia
Juvenil de Catalunya i també s’ha seguit amb el projecte One Team al Centre Penitenciari de Joves de Catalunya. També en el context
de privació de llibertat, s’ha engegat el projecte d’inserció sociolaboral de dones del Centre Penitenciari Brians 1.
A més de tots els projectes implementats, s’ha realitzat tota la tasca de recerca i avaluació de necessitats, així com de disseny posterior
del projecte Barça Activa’t (evolució dels projectes en col·laboració amb les Diputacions), dels projectes de Barcelona en col·laboració
amb NIKE establint interlocució directa amb el servei d’APC (A Peu de Carrer) del pla de barris de la ciutat i del projecte de Salut Mental,
de la mà de la Fundació Vidal i Barraquer. Totes les evolucions dels projectes i els projectes nous s’implementaran durant la temporada
2022/23.
Educació i Protecció:
Durant la T-21/22, un dels projectes destacables a l’Àrea d’educació i protecció és el Joves Futur+ en aliança amb la Fundació La Caixa:
un projecte que té com a objectiu oferir suport a joventut ex tutelada en el seu procés d’emancipació. En la seva fase d’inici, s’ha celebrat
la Jornada de presentació del projecte a entitats derivadores amb el Suport de la DGAIA (Direcció General Atenció a la Infància i l’Adolescència de la Generalitat), FEDAIA (Federació d’Entitats d’Atenció a la infància i l’Adolescència), FEPA (Federació d’Entitats de Pisos
Assistits) i el Consorci de Serveis Socials de Barcelona; s’han rebut les sol·licituds i entrevistat a més de 130 joves candidats a participar
en el projecte, i s’ha llançat la crida per seleccionar persones mentores que vulguin acompanyar als i les joves.
Una de les novetats de la temporada, i de la mà de l’àrea de Diversitat i inclusió del Club i de la Masia, ha estat la constitució del nou
equip de 24 persones que presenten diversitat funcional intel·lectual, el “Fundació Barça Genuine”. L’equip ha jugat 39 partits amistosos,
ha competit en La Liga Genuine Santander de Fundación en el grup “Companyerisme”, ha organitzat el seu propi torneig DiCup i competit en el triangular “The Original Challenge” en Daytona, Florida; tot aconseguint guanyar els títols de les 3 competicions. Més enllà
de l’esport, totes les persones membres de l’equip han tingut un acompanyament psicosocial que els ha permès créixer personalment
i marcar-se fites individuals.
S’ha incorporat un nou ambaixador a la Fundació FC Barcelona, l’Àlex Roca: conegut per haver acabat triatlons i curses sobreposant-se
a una paràlisi cerebral amb un 76% de discapacitat física. En el seu paper com ambaixador, ha realitzat conferències motivacionals,
basades en la seva historia i el seu lema: “El límit té’l poses tu”, arribant a més de 1.700 persones.

110

MEMÒRIA FUNDACIÓ FC BARCELONA

BALANÇ ECONÒMIC
Pel què fa a l’àmbit de la Diversitat, per mitjà de la metodologia SportNet s’ha continuat oferint, per 7è any consecutiu, una activitat
extraescolar setmanal que ha possibilitat l’accés a l’activitat física i a l’esport a un grup d’infants i joves amb diversitat funcional de
tota Barcelona. A més, s’han celebrat diverses sessions formatives per la inclusió de persones que presenten diversitat funcional en
sessions d’activitat física adreçades a personal educatiu i esportiu a Catalunya.
A nivell internacional, el projecte For All Capabilities, finançat per KONAMI i que té com a objectiu aconseguir una societat més inclusiva
al Japó gràcies a l’esport, ha aconseguit formar a centenars de personal educatiu i esportiu amb la metodologia SportNet, perquè els
infants puguin jugar, compartir experiències i expressar-se sense que ningú quedi exclòs. En aquesta temporada més de 170 nens i
nenes han pogut gaudir d’aquestes sessions inclusives regulars i s’han organitzat diversos seminaris en què han participat més de 63
organitzacions esportives i socials.
Dins l’àmbit de prevenció de la violència en la infància, durant la present temporada, s’ha presentat el Sistema de Protecció de la Infància del Club i de la Fundació, pioner a l’Estat Espanyol, que dona cobertura de manera directa o indirecta a més de 200.000 infants i
joves de diferents àmbits d’actuació del Club i la Fundació. Aquest sistema comprèn la nova política de protecció, el protocol d’actuació
i altres accions de prevenció, seguiment i gestió davant qualsevol tipus de violència: física i verbal, abús sexual, negligència i bullying,
amb l’objectiu de promoure un espai de tolerància zero i promoure espais segurs i de protecció.
En aquest mateix àmbit, la Fundació FC Barcelona ha mantingut el seu programa de prevenció de bullying, en el qual ha comptat la
participació d’un total de 103 escoles de 67 localitats de Catalunya, 1.865 mestres i 23.560 infants de primària. S’ha fet un pas endavant
per lluitar contra l’assetjament amb un nou Protocol d’Actuació davant del Bullying en l’àmbit de l’esport: protocol que dona eines per
actuar davant alertes o casos de bullying que es produeixen en l’esport i s’ha pogut capacitar a 400 professionals en la formació específica de prevenció del bullying dins de l’esport.
Per últim, en coherència amb l’esperit de fomentar el compromís i la responsabilitat social dels i les jugadors/es de La Masia, la Fundació FC Barcelona, malgrat algunes restriccions pel Covid que encara es mantenien, ha implementat el projecte “Masia solidària”.
Les diferents iniciatives que s’han dut a terme han estat des de conferències inspiradores, formació específiques sobre competències
transversals, la implicació en causes socials del territori i la participació de jornades de recaptació de productes en benefici de població
vulnerable a Catalunya.
Dins de l’àmbit de la prevenció de la violència a nivell internacional s’ha continuat treballant a diversos països d’Amèrica Llatina (Brasil,
Mèxic, Panamà, Perú, Colòmbia, Costa Rica o Argentina) en col·laboració amb diversos partners, assolint un total de 3.629 beneficiaris
(34%, nenes). Així mateix s’ha treballat en la formulació tècnica de nous projectes amb entitats internacionals de prestigi com Save the
Children i World Vision. Amb la primera entitat es van fer les visites de needs assessment per dissenyar els projectes que es comencen a
implementar a l’inici de la temporada 22-23 a Colòmbia i República Dominicana. Amb la segona es va fer la visita a Perú amb la mateixa
finalitat. A més, es va visitar Xile per explorar també un nou projecte i es continua el projecte a Mèxic amb l’entitat Fondo para la Paz.

1.2 Aliances
La Fundació treballa amb col·laboradors estratègics i de reconegut prestigi, per aconseguir un major impacte i transparència en les
seves actuacions. Ho fa a través d’ accions conjuntes que son coherents amb la missió, valors i les línies estratègiques de l’entitat.
Durant aquesta temporada, s’ha continuat l’aliança global amb l’UNICEF que ha tingut una durada de 16 anys ininterromputs. S’han
consolidat programes en favor de l’accés a Educació de qualitat en 4 països (Brasil, China, Ghana i Sudàfrica) així com un estudi científic
sobre l’impacte de l’esport en la salut mental de nens, nenes i joves refugiats a Grècia en col·laboració amb l’entitat de recerca Innocenti.
I com a fet més rellevant, s’ha presentat la nova aliança global amb ACNUR/UNHCR, l’Agencia de les Nacions Unides pels Refugiats, en
substitució de la que teníem amb UNICEF, que s’inicia en la nova temporada 2022-23 i que representarà un treball conjunt a 4 països
(Colòmbia, Malàisia, Uganda i Turquia).
Així mateix, s’han continuat treballant amb entitats creades per ex-jugadors del FC Barcelona com la Fundación Leo Messi, Fundación
Johan Cruyff, Fundación Liliam Thuram, Fundación Edmilson, i Fundació Gasol.
Aquesta temporada s’han reforçat les col·laboracions institucionals amb les Diputacions i diferents ajuntaments de Catalunya, el Departament de Justícia i la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA) de la Generalitat de Catalunya, el que ha
permès ampliar tant el nombre de projectes com de persones beneficiàries
En el marc de Benestar Pediàtric s’ha ampliat la col·laboració amb hospitals de referència pediàtrica a Catalunya, possibilitant la creació de projectes innovadors i d’humanització dels espais hospitalaris per a infants i joves; la potenciació de l´esport com a motor de
salut present i futura dels infants hospitalitzats; Projecte d’humanització hospitalària centrada en adolescents a partir de tecnologia
immersiva 360 graus en un espai Barça i projectes d’atenció mèdica hospitalària a Infants amb paràlisi cerebral i autisme.
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També s’han fet noves aliances; com la Fundació Eusebio Sacristán, i s’han iniciat nous projectes amb la Fundació PortAventura i amb
hospitals amb els que ja treballàvem en BEP (Benestar Emocional Pediàtric) aprofundint en la col·laboració per poder donar resposta
de forma conjunta als reptes que afronta cada hospital pel que fa a les patologies i necessitats dels nens i nenes malalts. S’ha pogut
concretar aquests nous projectes amb l’Hospital de Sant Pau, l’Hospital Sant Joan de Déu i l’Hospital de Nens. En la propera temporada
s’incorporaran la resta dels principals hospitals de Catalunya.

1.3 Comunicació
L’activitat comunicativa durant l’exercici 2021/22 ha estat molt intensa ja que s’han posat en marxa nous programes i s’han anunciat
noves aliances que han comportat la realització de gairebé 80 esdeveniments de caire mediàtic. Aquesta alta activitat ha generat la
difusió de gairebé un centenar de notes de premsa, diverses convocatòries, centenars de continguts a les xarxes socials i la elaboració
de més de 30 vídeos.
Durant aquest exercici s’ha seguit treballant en la renovació constant dels continguts del web de la Fundació i en l’actualització de
tots els apartats. Així mateix s’han creat alguns sites específics com el de l’equip Fundació Barça Genuine o del Sistema de protecció
de la infància. Amb l’objectiu de que el web sigui el gran repositori de coneixement i de l’actualitat de la Fundació s’han incrementat el
nombre de continguts en tots els apartats i s’està millorant l’estructura de la mateixa.

2. Comunicació corporativa i ‘Fundraising’
La inversió associada a la comunicació corporativa i al desenvolupament de la Fundació ha suposat un 4% de la despesa total.
Respecte a l’activitat de Fundraising, cal destacar que en aquesta temporada a més de la recerca de noves vies de finançament, s’ha
prioritzat la fidelització i la renovació de les col·laboracions existents per tal de garantir la sostenibilitat dels projectes dins del marc les
noves línies estratègiques de la fundació i prioritzant el nou enfocament holístic en tots els projectes.
L’estratègia digital de la Fundació Barça durant la temporada 2021/2022 s’ha basat en 2 pilars principals. El primer es centra en visibilitzar
la Fundació Barça i fer conèixer el seu objectiu. La segona es basa en explicar l’activitat que du a terme, els seus projectes i els àmbits
d’actuació, com per exemple els d’Inclusió social, gènere, prevenció de la violència, pobresa, diversitat, educació i salut.

3. Estructura
Respecte de les despeses d’estructura, que representen un 12% del total, s’ha millorat l’eficiència i l’eficàcia dels recursos disminuint la
massa salarial i els recursos destinats als programes. Sota aquest paràgraf hi ha incloses les despeses relacionades amb les oficines i els
serveis generals que presta el Futbol Club Barcelona a la seva Fundació (8%).
El compte de resultats d’aquesta temporada ha obtingut un resultat positiu de 1.317.474 euros
En conclusió, ha estat una temporada marcada per la transició entre els projectes que havien de finalitzar i els projectes nous amb un
enfoc holístic i un treball tècnic en més profunditat, on s’han formulat nous programes i s’ha anat a fer visites sobre el terreny (needs
assessment) per poder conèixer les necessitats de primera mà i actuar en conseqüència. En alguns països, les encara restriccions de la
pandèmia de la COVID o post- pandèmia han afectat l’endarreriment dels programes pendents d’executar (Japó, Brasil, etc..) pel que
alguns encara tenen activitats pendents d’implementar i que es podran realitzar a l’inici de la temporada 2022-23. En la major part dels
casos però, la Fundació ha pogut adaptar la seva activitat per seguir donant resposta a les necessitats i cobertura dels seus beneficiaris a
traves dels seus programes.
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INFORMACIÓ SOBRE EL PERIODE MITJÀ DE PAGAMENT A PROVEÏDORS
El període mitjà de pagament a proveïdors de l’exercici acabat el 30 de juny del 2022 és de 82 dies. S’implantarà un seguiment exhaustiu
dels venciments de les factures dels proveïdors per reduir aquest termini que ha estat com a conseqüència de la política del club.

Fets posteriors
Amb posterioritat a 30 de juny del 2022, no s’han produït transaccions o fets que tinguin un impacte rellevant en els comptes anuals.

Formulació dels comptes anuals a 30 de juny del 2022
En data 6 d’octubre del 2022, el patronat de la Fundació va autoritzar al President de la Fundació, al Vicepresident de la Fundació, a la Directora General de la Fundació, i al Secretari del Patronat a formular aquests comptes anuals i informe de gestió de la Fundació Futbol Club
Barcelona corresponents a l’exercici anual finalitzat el 30 de juny del 2022, que son impresos en paper timbrat de l’Estat amb numeració
correlativa fins a la present pàgina.
En representació del patronat de la Fundació Privada Futbol Club Barcelona, signen aquests comptes anuals.

Barcelona, 6 d’octubre del 2022.

Sr. Joan Laporta Estruch
President

Sr. Josep Cubells Ribé
Secretari

Sr. Xavier Sala i Martín
Vicepresident

Sr. Marta Segú i Estruch
Directora
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