FUNDACIÓ BARÇA
GENUINE

2022/23
Dossier_GENUINE_CAT 4.indd 1

3/11/22 9:46

FUNDACIÓ BARÇA
GENUINE

C A RTA D E L P R E S I D E N T

EL CAMÍ
CONTINUA

L
2

’èxit de la primera temporada de
l’equip Fundació Barça ha confirmat,
del tot, que la idea que ens va impulsar a la seva creació va ser plenament encertada. I no em refereixo
només a l’èxit esportiu, a aquest tres
de tres en LaLiga Genuine, el Torneig
DICUP i The Original Challenge, que brillantment
van aconseguir els nostres jugadors i jugadores:
l’èxit principal d’aquest equip ha estat, sens dubte, la millora en les vides de les 24 persones amb
discapacitat intel·lectual que el formen.
L’esport és una eina immillorable per a la integració i el Barça és més que un Club, entre altres
coses, perquè sempre ha assumit la seva responsabilitat social. Quan vaig tornar a la presidència
tenia molt clar que havíem de fer un pas endavant en aquest sentit. I així va ser com, a iniciativa
del departament de Diversitat, Equitat i Inclusió,
i amb la implicació màxima de la Fundació i de la
Masia, l’equip Fundació Barça es va posar a caminar l’estiu del 2021.
La transversalitat d’aquest projecte em fa sentir especialment orgullós, perquè demostra la
capacitat de treballar conjuntament de totes les
esferes del Club i el seu compromís amb la idea
que totes les persones som iguals, tenim els mateixos drets i podem fer allò que ens proposem.
Per descomptat, també m’han omplert d’orgull,
després d’aquest primer curs del Fundació Barça,
els seus jugadors i jugadores. Pel seu esforç, per
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la seva capacitat d’aprenentatge, per la il·lusió que
hi han posat. Són campions i campiones sobretot
per això.
Enguany, en la segona temporada del Fundació
Barça, els tocarà continuar el camí que tan destacadament van iniciar l’any passat. I seguiran fent
passes cap a la integració, amb nous companys i
noves companyes, sota la premissa que competeixen per guanyar però, per damunt de tot, per
seguir creixent com a persones.
Visca l’equip Fundació Barça!

JOAN LAPORTA I ESTRUCH
PRESIDENT DEL
FC BARCELONA
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L’ÈXIT PRINCIPAL D’AQUEST EQUIP HA
ESTAT LA MILLORA EN LES VIDES DE
LES 24 PERSONES AMB DISCAPACITAT
INTEL·LECTUAL QUE EL FORMEN
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C A RTA D E L A D I R E C TO R A G E N E R A L D E L A F U N DAC I Ó

UNA MIRADA
TRANSVERSAL A
LA DIVERSITAT

E
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ncarem la segona temporada del Fundació Barça amb un gran somriure,
conseqüència del que hem viscut en
el primer any d’existència d’aquest
equip tan emblemàtic. Totes i tots
hem après molt. Els jugadors i les jugadores, per descomptat, però també
el cos tècnic i la resta de persones que formem part
del projecte. Les victòries en totes les competicions
ens han ajudat a fer el camí més planer, però guanyar no és l’únic l’objectiu del Fundació Barça. Ni el
més important.
En aquest segon curs volem, per damunt de
tot, continuar desenvolupant la bonica tasca de
promoure la inclusió social de persones amb
discapacitat a través de l’esport. En aquest cas
concret d’un grup que ha passat de 24 a 27 joves,
homes i dones amb discapacitat intel·lectual. El
futbol i la samarreta del Barça seguiran sent les
eines motivadores per a elles i ells i al cos tècnic
li tocarà persistir en la seva feina formadora a
través dels valors. Tornaran a viatjar, a conviure,
a compartir. S’esforçaran per tornar a guanyar,
però potser aquesta temporada també els tocarà
aprendre a perdre. El repte, en tot cas, serà seguir
creixent i normalitzant la diversitat, descobrint
i potenciant les capacitats de cadascú a través
d’aquesta eina màgica que és l’esport.
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Ho farem plegats. L’equip, és clar, serà, per sobre de tot, això: un equip. Ho garanteix el treball
de Sergi Mascarell, Josep Ferré, Emili Gómez,
Tina González i Beth Puigdesens, amb l’estimat
Franchu en el record. A ells i elles s’uniran la psicòloga Nagore Ferrero i el grup d’entrenadors de
porters que lidera Jesús Unzué. Al seu costat,
conjuntament, donant suport en tot allò necessari, la Fundació FC Barcelona i el Club, de forma
transversal amb el departament de Diversitat,
Equitat i Inclusió com a principal impulsor del
projecte.
Que el somriure continuï! Visca l’equip Fundació Barça!
MARTA SEGÚ
DIRECTORA
GENERAL DE LA
FUNDACIÓ
FC BARCELONA
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VOLEM CONTINUAR DESENVOLUPANT
LA BONICA TASCA DE PROMOURE LA
INCLUSIÓ SOCIAL DE PERSONES AMB
DISCAPACITAT A TRAVÉS DE L’ESPORT
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TOCA
GAUDIR
DEL
SEGON
CURS
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Després d’un primer any carregat
d’experiències positives, el Fundació
Barça continua caminant amb la
màxima il·lusió

El FC Barcelona i la Fundació FC Barcelona van
apostar la temporada passada per la creació
d’un equip de futbol format per homes i dones
amb discapacitat intel·lectual i hi van dedicar
tots els recursos necessaris pel seu bon funcionament. La iniciativa va partir del departament de Diversitat, Equitat i Inclusió del Club,
però també s’hi van implicar la Masia i la mateixa Fundació. Així va néixer l’equip Fundació
Barça.
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La raó de ser d’aquest projecte és la integració social i la formació en valors dels homes i
dones que componen l’equip Fundació Barça. En
aquest sentit, l’èxit de la primera temporada ha
estat rotund, perquè l’evolució personal que han
experimentat és força positiva, en alguns casos
de manera molt evident. Ha quedat clar que l’esport, el futbol en aquest cas, i la samarreta del
Barça són eines immillorables per a la inclusió.
En l’àmbit esportiu l’èxit ha estat absolut. El
Fundació Barça no ha perdut ni un sol partit oficial i s’ha emportat els tres títols que ha jugat.
Especialment important ha estat el de LaLiga
Genuine Santander, en el grup Compañerismo.
En aquesta competició, que aplega els clubs
de LaLiga i té com a objectiu avançar cap a la
integració i la inclusió de persones amb discapacitat intel·lectual, es valoren els gols i, de
manera molt especial, l’esportivitat, el joc net, el
treball en equip, el respecte i la superació. Precisament, la victòria del Fundació Barça es va
fonamentar en els punts de fairplay, els quals
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li van permetre desempatar amb el Sevilla CF,
que també havia guanyat tots els seus partits.
Els altres dos títols aconseguits pels homes i
dones del Fundació Barça són el torneig DICUP,
que es va jugar el mes de juny a la Ciutat Esportiva Joan Gamper i en el qual també hi van participar uns altres set equips catalans, i The Original
Challenge, un triangular amb el Nàstic Genuine
i l’Orlando City que va tenir lloc en un escenari
monumental, com és el Daytona International
Speedway, a Florida (Estats Units) al mes de juliol, en el qual, per primera vegada, es trobaven
equips inclusius d’Europa i d’Amèrica.
A més del viatge transoceànic fins a Daytona,
en la seva primera temporada el Fundació
Barça ha viatjat a Tarragona, Las Palmas, Màlaga i Bilbao per jugar LaLiga Genuine Santander.
Tot plegat, una aventura magnífica per als 24
homes i dones que l’integren, que continuarà
aquest curs 2022/23, amb nous jugadors i jugadores que s’afegiran a l’equip. Que l’aventura
continuï, doncs!
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PROJECTE
TRANSVERSAL
El Club, la Fundació FC Barcelona i
la Masia treballen conjuntament en
l’equip Fundació Barça
Aquest és un projecte absolutament transversal. Va sorgir a iniciativa del departament
de Diversitat, Equitat i Inclusió, que treballa per potenciar la integració i la diversitat
cultural, funcional, generacional, de gènere
i d’orientació sexual dins del Club, així com
en els col·lectius que formen part de la família
blaugrana. Per altra banda, l’equip Fundació
Barça encaixa de ple amb l’estratègia de la
Fundació FC Barcelona.
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La Masia també hi juga un paper força important. El Fundació Barça s’entrena cada dimecres a la Ciutat Esportiva del FC Barcelona
i juga els seus partits en el seu Camp número
5. Com els de qualsevol altre equip de l’Entitat, els jugadors i jugadores d’aquest equip
utilitzen les instal·lacions de la Ciutat Esportiva i reben el servei del personal auxiliar de la
Masia. Enguany, al cos tècnic format per Sergi
Mascarell, Josep Ferré, Emilio Gómez, Beth
Puigdesens i Tina González s’hi han afegit un
entrenador de porters, sota la coordinació de
Jesús Unzué, i una nova entrenadora-psicòloga, Nagore Ferrero. En el record, sempre,
l’estimat Francesc Martínez, Franchu.
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ENTITATS
COL·LABORADORES
L’equip Fundació Barça compta amb la col·laboració d’un grup d’entitats que
treballen amb el col·lectiu de persones amb diversitat funcional: Aura Fundació,
Fundació Apinas, AMPANS, Fundació Sant Tomàs, Fundació Cassià Just - Cuina
Justa, Fundació Viaclara i la Penya Special Barça
AURA FUNDACIÓ. Ajuda a millorar la qualitat de
vida de les persones amb discapacitat intel·lectual
mitjançant la inclusió social i laboral.
FUNDACIÓ APINAS. Milloren la qualitat de vida de les
persones amb discapacitat intel·lectual i amb trastorns
de desenvolupament a la comarca de l’Anoia.
AMPANS. Acompanyen i donen suport a les persones amb discapacitat intel·lectual, o en situació
de vulnerabilitat, perquè desenvolupin els seus
projectes de vida.
FUNDACIÓ SANT TOMÀS. Milloren la qualitat de
vida de les persones amb discapacitat intel·lectual
o amb dificultats en el desenvolupament a la comarca d’Osona.
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FUNDACIÓ CASSIÀ JUST – CUINA JUSTA. Capaciten persones amb malalties mentals i persones
excloses socialment, per oferir-los oportunitats
laborals en l’àmbit de la gastronomia.
FUNDACIÓ VIACLARA. Posen a l’abast de les persones amb necessitats de suport i/o situació de
vulnerabilitat un model d’acompanyament que
possibilita la generació i el desenvolupament del
seu projecte de vida.
PENYA SPECIAL BARÇA. Es troba dins d’una entitat, Taller Escola Barcelona, que es dedica a la
integració sociolaboral de persones amb discapacitat intel·lectual mitjançant la inclusió social
i laboral.
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AMB EL
SUPORT
D’ALLIANZ
L’asseguradora, que també
és partner del Futbol Club
Barcelona, patrocina l’equip
Fundació Barça, que porta
el seu logo a la màniga
esquerra de la samarreta

La Fundació FC Barcelona i Allianz han ampliat el seu acord de col·laboració amb l’objectiu
de continuar construint un futur més inclusiu
i divers. Fruit d’aquesta nova aliança, l’asseguradora és partner principal del Fundació Barça. D’aquesta manera, a partir de la temporada
2022/23 el logotip d’Allianz lluirà a la màniga
esquerra de la samarreta de l’equip en totes
les competicions en què participi.
L’asseguradora se suma així a la brillant primera temporada del Fundació Barça, que ha
generat reconeixement i admiració després
de guanyar les tres competicions en què ha
participat.
Més enllà del terreny de joc, amb aquesta acció, la Fundació FC Barcelona i Allianz
volen ajudar a conscienciar sobre la importància de la integració de les persones amb
diversitat funcional a través de l’esport, en
general, i del futbol, en particular. En aquesta
línia, l’asseguradora participarà en diversos
projectes socials impulsats per la Fundació al
voltant de la inclusió, la diversitat i l’educació,
amb el repte principal de continuar generant
un impacte positiu a la societat.
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ELS AMBAIXADORS

AITANA BONMATÍ
SERGI ROBERTO
La migcampista internacional
Aitana Bonmatí i un dels capitans
del primer equip, Sergi Roberto, són
els ambaixadors del Fundació Barça
aquesta temporada

AITANA
BONMATÍ
Estic molt orgullosa de ser l’ambaixadora del
Fundació Barça. Des de fa anys col·laboro amb
la Fundació i amb iniciatives solidàries. Per això, vincular-me amb aquest equip em fa molt feliç. L’esport és el
millor canalitzador per aportar el nostre granet de sorra a la societat, en la lluita per la igualtat. Al voltant de
la pilota, totes i tots som iguals. Que el Club aposti per
aquest projecte em fa sentir encara més orgullosa de
pertàneyer al Barça. Donaré el meu suport incondicional.
Força Fundació Barça!”
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SERGI
ROBERTO
No es pot dir que no a una proposta com la de ser
ambaixador del Fundació Barça. Per a mi és un
honor apadrinar aquest equip d’homes i dones valents,
que segurament han hagut de superar moltes dificultats
i que dignifiquen la samarreta del FC Barcelona. Som-hi,
doncs! Ens ho passarem molt bé”
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Bon joc amb els peus i
constància en el treball.

14·03·1987

MONTSE

31·07·1997

Un poeta amb la pilota als
peus. Compromès amb
l’equip i sempre emotiu.

MONTSE DURÀ

ÁLVAREZ

ADRIÀ ALONSO

31·01·1996

CRISTIAN

Així són els 27 nois i noies
que formen la plantilla de
l’equip Fundació Barça. Els
membres del cos tècnic
assenyalen les seves
principals capacitats

CRISTIAN GINESTAR

LA PLANTILLA

FUNDACIÓ
BARÇA

Entregada a l’equip i
inesgotable en l’esforç
de millorar dia a dia.

Equilibri i seguretat.
Porta imprès el segell del gol.
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Treballadora i entusiasta.
Sempre amb un somriure.

13·09·1991

DANI

DANIEL RODRÍGUEZ

11·11·2003

ÁNGEL

ABEL

19·08·1996

Motivat i diposat a millorar dia
a dia, és el relacions públiques
de l’equip.

Un defensa responsable,
amb caràcter i, sobretot,
molt bon cor.

ÁNGEL GUILLORME

11·11·2003

AMINE

AMINE BACHIR

Imprevisible i genial.
Treballa per positivar el seu
temperament.

ABEL BAU

27·01·1998

MANEL SOLÀ

MANEL S.
LAIA

23·09·2005

VIDAL

Competeix i comparteix.
Disposat a ajudar l’equip amb
el seu bon joc d’atac.

S’esforça com el que més i és
constant en la cerca del gol.

LAIA UTRILLA

VLADI

26·01·1999

VLADIMIR ALERT

Sempre escull la millor opció,
és astut i té bon peu.

09·07·2003

26·08·1990

MEDINA

DAVID MEDINA

Es fa estimar quan remena la
pilota i també fora del camp.

SALVADOR VIDAL

26·11·2001

JENNIFER CABANILLAS

YENNY

12

Busca sempre l’excel·lència
i té moltes ganes de
superar-se dia a dia.
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La seva rialla és inconfusible
i la seva actitud, sempre
positiva.

La seva imatge és única.
És afectuós, entregat
i compromès amb l’equip.

22/23

ELS NOUS
FITXATGES

19·12·2005

BERTA

No defalleix i aporta sempre, al
davant i al darrere, en defensa
i en atac.

Vitalitat i empatia. Converteix
els obstacles en reptes.

14·12·1997

ALSINA

GUILLEM

POVE

13·07·1997

MARC POVEDANO

POVE

Atent als consells del cos
tècnic i sempre al servei de
l’equip.

GUILLEM ALSINA

03·06·1998

MARMOL

14·06·2002

ALE JR.
POL

16·11·1998

POL MONTÍA

POL

Sempre posa l’ull en allò
que més li agrada. Regala
abraçades i somriures.

BERTA SIÓ

PABLO SÁNCHEZ

ÁLEX NÚÑEZ

26·12·1998

DIOGO

DIOGO M. DE OLIVEIRA

05·01·1999

CUTILLAS

MARC CUTILLAS

Serenitat i fortalesa.
Llegeix el joc molt bé.

22·12·1994

22·01·2002

MARC J.

MARC JIMÉNEZ

La seva calma es contagia
sempre de manera positiva.

Enèrgic i reflexiu.
Un pulmó per a l’equip.

MIQUEL

13·03·1992

J. ALEXANDRE MASOLIVER

ÁLEX

Fa de les errades un estímul
per millorar. És tan bon esportista com bona persona.

MIQUEL CHAVARRÍA

17·11·1996

GUILLE

GUILLEM ANGLÈS

FUNDACIÓ BARÇA
GENUINE

Disciplina en estat pur.
Disposat sempre a aprendre.

EL FUNDACIÓ BARÇA COMPTA AMB SIS
NOVES INCORPORACIONS PER
A LA TEMPORADA 2022/23, QUATRE
HOMES I DUES DONES.
BENVINGUTS I BENVINGUDES, GUILLEM
ALSINA, BERTA SIÓ, LAIA UTRILLA, DIOGO DE
OLIVEIRA, ÁLEX NÚÑEZ I DAVID MEDINA.

L’huracà de Montjuïc ho dona
tot pels seus companys i
companyes.

Talent i picardia. No li
prendreu la pilota si ella no vol.
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SERGI

18·11·1988

SERGI RODRÍGUEZ

20·09·2001

ELI

ELISABETH FERNÁNDEZ

13

Un porter al sevei de l’equip,
responsable i treballador.
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EL COS TÈCNIC

EN LES
MILLORS
MANS
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Venen de tot arreu: del Montseny, del
Priorat, del Barcelonès, d’Osona… I tenen
en comú una llarga experiència en el
futbol i en el tracte amb persones amb
discapacitat intel·lectual. A més, tots i
totes acrediten una molt bona formació
acadèmica. Així és el cos tècnic del
Fundació Barça, que aquest curs comptarà
amb una psicòloga més, la Nagore
Ferrero, i un entrenador de porters, sota la
coordinació de Jesús Unzué.
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SERGI MASCARELL

JOSEP FERRÉ

BARCELONA · 04/06/1972

BARCELONA · 26/11/1983

Apassionat de l’esport i de la formació personal,
el futbol ha estat sempre present a la seva
vida. Com a futbolista, va arribar a debutar a
Segona Divisió amb el Sabadell. Als 31 anys va
penjar les botes, però no va abandonar la feina
formativa que havia iniciat quan era adolescent.
Té un llarg currículum com a entrenador i també
experiència amb esportistes amb discapacitat
intel·lectual. Li agrada “explorar” i treballar
amb gent de la qual pot aprendre, com ara els
jugadors i jugadores del Fundació Barça. “Es
tracta de potenciar les seves virtuts, que no
són poques”, diu. Viu a Vallgorguina, enmig de
la natura, es dedica a les teràpies naturals i és
professor de ioga.

Va néixer a Barcelona, però casa seva és el poble
de Capçanes (Priorat), d’on és regidor d’esports.
Entrena des de ben jove i ha voltat per mig món.
Ha treballat a Egipte, com a responsable de
l’escola del Barça, i també a Hong Kong i el Japó.
Ha entrenat a les lligues de Tailànda, Puerto Rico
i l’Índia. És llicenciat en Ciències de l’Activitat
Física i té el títol d’entrenador professional (tercer
nivell). A més, combina la feina al Fundació Barça
Genuine amb la banqueta del FC Ascó, del grup 3
de Primera Catalana. Ferré, a qui es coneix com
a Coco per la seva semblança amb l’exfutbolista
italià que va jugar al Barça, és seguidor de
l’ideari de l’alemany Horst Wein, un formador de
formadors.
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EMILIO GÓMEZ

BARCELONA · 09/08/1986

Tot i la seva joventut, acumula un grapat d’anys
d’experiència, a les banquetes i també en la
gestió esportiva. Va començar a entrenar quan
tenia 16 anys, en diferents equips del Maresme
i també a l’Escola del Barça. Després, el futbol
el va portar per mig món: l’Aràbia Saudita, el
Líban, la Xina, Mèxic, els Estats Units, Xile i
Suïssa. Té el segon nivell del títol d’entrenador,
el cicle superior en Ciències de l’Activitat Física
i és Màster en docència i gestió esportiva. És
fundador de Footballaim, un projecte de gestió
per a clubs i entrenadors de futbol, del qual
també forma part David Villa. L’any 2018 va
tornar a casa. Ara mateix, a més de portar la seva
empresa, coordina el centre formatiu Lleó XIII.
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TINA GONZÁLEZ

16

BETH PUIGDESENS

VIC · 14/03/1973

VIC · 06/12/1972

Va tenir el primer contacte amb persones amb
discapacitat intel·lectual quan, amb 16 anys,
feia un voluntariat de lleure i esport. De fet,
va haver de deixar-ho per força per començar
a estudiar la carrera de psicologia. Les seves
primeres feines com a psicòloga van ser en
diferents empreses de la comarca d’Osona, en
l’àmbit dels recursos humans. L’experiència
viscuda durant la seva adolescència, però, va
fer que reorientés la seva vida professional i va
acabar treballant a la Fundació Sant Tomàs. Va
ser la psicòloga del centre durant vuit anys i, ara
mateix, és la directora de l’Àrea Laboral de les
Persones Discapacitades d’aquesta entitat.

La Beth s’implica sempre al màxim en tot el que
fa. L’atenció a les persones amb discapacitat
intel·lectual omple la seva vida professional, però
ha fet més coses. És, per exemple, fundadora del
Club Patí Riuprimer, fa teràpia amb animals, ha
treballat en una residència de gent gran com a
psicòloga i ha practicat esports diversos des de
ben petita. Ara mateix és una professional de
la psicologia clínica i de la salut. Va estudiar la
carrera compaginant estudis i feina, fent de mare
de dos fills i gestionant el club que va fundar. Va
fer les pràctiques a la Fundació Sant Tomàs i allà
s’hi va quedar. Actualment dirigeix la residència
Riudeperes, un dels serveis d’aquesta entitat.

JESÚS UNZUÉ

PAMPLONA · 25/12/1993

És el fill de l’estimat Juan Carlos Unzué, porter del
Barça entre el 1988 i el 1990. Amb 10 anys, quan
el seu pare formava part del cos tècnic de Frank
Rijkaard, va entrar al futbol formatiu blaugrana
i hi va estar fins que va ser juvenil de segon any.
Graduat en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport
i titulat com a especialista en l’entrenament de
porters per la RFEF, actualment cursa les pràctiques
del títol UEFA A. Va viure una temporada a Charlotte
(EUA), i va formar part de l’Escola del Barça, abans
de tornar per entrenar els porters de la Masia,
una feina que desenvolupa des de fa quatre
temporades, dues d’aquestes com a coordinador.
*Jesús Unzué és el responsable de l’àrea de porters del
Fundació Barça Genuine, en la qual també hi treballen dos
especialistes més, Cristian Lelli i Àlex Sánchez.
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NAGORE FERRERO

BARAKALDO · 22/04/1991

És graduada en psicologia, Màster en Intervenció
Psicosocial, i la seva trajectòria professional
ha estat enfocada sempre a l’àmbit social. Ha
treballat com a investigadora a la universitat,
en projectes de salut per a la tercera edat, i ha
viscut una temporada a Polònia, participant
en projectes de voluntariat amb la comunitat
romaní. En tot cas, el seu interès principal
sempre ha estat l’àmbit de la discapacitat
intel·lectual. La seva mare, que és especialista
en educació especial, li va transmetre l’amor per
aquesta professió i la Nagore ha enriquit els seus
coneixements en diverses entitats al País Basc i a
Catalunya, treballant en projectes de temps lliure
i en pisos-residència.

SEMPRE EN
EL RECORD

FRANCHU

25·04·1970 | 17·10·2022

El 17 d’octubre del 2022 ens va deixar Francesc
Martínez, Franchu, que va ser entrenadorpsicòleg del Fundació Barça en l’exitosa
temporada 2021/22. El Franchu va traspassar amb
només 52 anys, després d’una llarga malaltia. Els
jugadors i jugadores del Fundació Barça, així com
els seus companys i companyes del cos tècnic,
tindran sempre present el seu somriure i el seu
tarannà positiu.
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LA TEMPORADA

QUAN GUANYAR-HO TOT

2021/22

NO ÉS EL MÉS IMPORTANT
No van perdre ni un partit i es van emportar LaLiga
Genuine, la DICUP i The Original Challenge, però
el més important de la primera temporada del
Fundació Barça és la bona evolució personal dels
seus jugadors i jugadores

Campió de les tres competicions en què va
participar, invicte, amb 12 victòries i dos empats,
si aquest fos un equip qualsevol, la valoració de la
seva temporada d’estrena mereixeria la màxima
puntuació. Però el Fundació Barça no és pas un
equip qualsevol: la seva raó de ser és la integració
de les persones amb altres capacitats a través
del futbol i, en aquest aspecte, el balanç del seu
primer any també és immillorable.
“Ha estat una temporada preciosa, en tots els
terrenys. Ho hauria estat igualment sense haver

guanyat aquest torneig, però endur-se una altra
Copa cap a casa ens fa molta il·lusió”, comentava
un dels membres del cos tècnic, Josep Ferré,
a Daytona (Florida), després de tancar el curs
amb la consecució de The Original Challenge,
el triangular amb l’Orlando City i el Nàstic de
Tarragona que aplegava, per primer cop, equips
inclusius d’Europa i d’Amèrica. Ferré era igualment
eloqüent a Bilbao, unes setmanes abans, quan
el Fundació Barça es va coronar campió del
grup Compañerismo de LaLiga Genuine amb un
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ple de nou victòries. “El mes de setembre vam
crear l’equip, amb molta il·lusió i amb un món
per descobrir. Cada entrenament, cada amistós,
cada fase de LaLiga Genuine, ha suposat un
aprenentatge per a tothom: jugadors, jugadores,
entrenadors i entrenadores. Tot ha crescut molt
ràpidament i n’estem molt satisfets i satisfetes. No
només perquè hem guanyat partits, sinó també
per com ho hem fet”, deia.
En la mateixa línia s’expressava Beth
Puigdesens, una de les psicòlogues de l’equip:
“Els nois i les noies del Fundació Barça han
experimentat un creixement molt gran. Són
persones que venien amb unes motxilles molt
carregades i poder formar part d’un equip com
aquest, d’un club com el Barça, els ha fet créixer
molt. La Tina González, el Francesc Martínez i jo
mateixa els hem donat suport psicològic, sobretot
per controlar les seves emocions i impulsos a
través d’un seguiment personalitzat”.
Les veus del vestidor
I què hi deien els protagonistes? Com van
viure els jugadors i les jugadores del Fundació
Barça aquesta primera temporada? Què es van
emportar?
L’Abel Bau, per exemple, va deixar de ser
l’Abèlix després d’aprimar-se “50 quilos!”. Portar
l’escut del Barça el va motivar a aconseguir-

ho. Un altre dels porters, Sergi Rodríguez,
assegurava que “a més de defensar la porteria,
ara sé defensar uns valors”. En Kamal El Yachou,
treballador incansable, va aprendre a “treballar
en equip”. En Miquel Chavarría, a més de fer un
munt de gols, va entendre què és “compartir i
escoltar”. En Marc Povedano va progressar molt
amb la pilota als peus i, a més, ara li resulta més
senzill relacionar-se amb la gent. L’Amine Bachir,
davanter genial i imprevisible, ja no és “tan tancat
com abans”. En Salva Vidal, l‘autor del gol en
l’últim segon que va permetre guanyar LaLiga
Genuine, comentava que es veu “més centrat”. En
Dani Rodríguez, un defensa sempre ben col·locat,
deia que ja no s’enfada tant i té més ganes de
fer coses. En Guillem Anglès, de la mateixa
manera que ara s’atreveix a sortir amb la pilota
controlada des del darrere, també s’atreveix “a
fer coses que abans no feia”. La Yenny Cabanillas
proclamava, amb un somriure a la boca, que ha
trobat “una família espectacular!”. La Montse
Durà assenyalava que, per ella, el millor dia de la
setmana havia estat el dilluns, “perquè és quan
ens entrenem”. En Marc Cutillas estava molt
content perquè ja sap què és el fora de joc. I en
Marc Jiménez es mostrava feliç com mai abans
ho havia estat després d’haver viatjat “a Màlaga,
Bilbao i els Estats Units”. Es pot demanar més?
Continuarà.
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FUTBOL AMISTÓS
Durant els períodes del curs 2021/22 en els
quals no hi ha hagut competició, el Fundació
Barça ha jugat 24 amistosos, principalment
amb equips de Catalunya, entre els quals vuit
penyes barcelonistes. La majoria d’aquestes
trobades han tingut lloc a la Ciutat Esportiva,
però també hi ha hagut desplaçaments arreu
del país.
L’ESCALF DE L’ESTADI
Els jugadors i jugadores del Fundació
Barça es van presentar a l’afició culer el 13
de març del 2022, durant el descans del
Barça-Osasuna. Sis mesos més tard, el 17
de setembre, van oferir els títols de LaLiga
Genuine Santander, el torneig DICUP i The
Original Challenge, abans del Barça-Elx.

PRIMER PARTIT INTERNACIONAL
El primer partit internacional del Fundació
Barça va tenir lloc el 5 de maig del 2022, un
amistós amb el Seignosse Capbreton Soustons
FC, un equip que aplega futbolistes de tres
localitats del sud-oest francès, i va formar part
dels actes del Mes Europeu de la Diversitat
organitzats pel FC Barcelona.
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TROBADA AMB EL PRIMER EQUIP
El 13 de maig del 2022 Xavi Hernández i
els futbolistes de la primera plantilla del
FC Barcelona van rebre i van donar el seu
escalf als nois i noies del Fundació Barça,
abans que viatgessin a Màlaga per jugar la
segona fase de LaLiga Genuine Santander.
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MISSATGE DEL PRESIDENT
El 3 de juny, el president Joan Laporta va
esperonar els jugadors i les jugadores del
Fundació Barça abans de la fase final de
LaLiga Genuine, que es va jugar a Bilbao.
“Heu crescut com a persones i el vostre
comportament sempre ha estat exemplar,
representant de la millor manera els valors
del Barça”, els va dir.
EL PREMI D’AURA
El Fundació Barça va ser guardonat per Aura
Fundació com a projecte inclusiu en la seva
gala d’estiu que, sota el títol La pel·lícula de
la teva vida, va tenir lloc al cinema Aribau
de Barcelona el 7 de juliol. Aura és una de
les principals col·laboradores de l’equip
Fundació Barça.

LALIGA GENUINE AL MUSEU
“Avui el Barça és més que un club
especialment gràcies a vosaltres”, va
manifestar el president Laporta en l’acte
d’entrega del trofeu de LaLiga Genuine
Santander al Museu del Club per part dels
jugadors i jugadores del Fundació Barça,
en el qual també hi va ser Marta Segú, la
directora general de la Fundació.
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LA TERCERA SAMARRETA
Un grup de jugadors i jugadores de l’equip
Fundació Barça van protagonitzar, juntament
amb futbolistes dels primers equips masculí i
femení, el llançament de la tercera samarreta
del FC Barcelona per a la temporada 2022/23,
el disseny de la qual està inspirat en la Creu
de Sant Jordi.

MOMENTS
FUNDACIÓ BARÇA
Dossier_GENUINE_CAT 4.indd 21

3/11/22 9:47

FUNDACIÓ BARÇA
GENUINE

PREGUNTES FREQÜENTS

SOBRE L’EQUIP
FUNDACIÓ BARÇA

Quin criteri s’ha seguit per triar
els jugadors i jugadores de l’equip
Fundació Barça?
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L’aspecte competitiu no s’abandona, però
aquest és un projecte d’esport inclusiu per
damunt de tot. Els nostres jugadors i jugadores
han de tenir un mínim de 16 anys i un màxim
aproximat de 30, una discapacitat intel·lectual
(DI) reconeguda de com a mínim el 33%. A més,
han d’acumular dos anys d’experiència prèvia
practicant algun esport, preferentment futbol,
i disposar d’autonomia suficient per poderse desplaçar i viatjar. Per altra banda, han de
pertànyer a alguna de les entitats amb les
quals la Fundació FC Barcelona hi té signat un
Conveni de Col·laboració.

Com s’ha fet la selecció dels jugadors i
jugadores?
Comptant amb la col·laboració de set entitats
que treballen amb el col·lectiu de persones
amb discapacitat intel·lectual: Aura Fundació,
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Fundació Apinas, AMPANS, Fundació Sant
Tomàs, Fundació Cassià Just-Cuina Justa,
Fundació Viaclara i la Penya Special Barça.
El mes de setembre de 2021 es van escollir 4
jugadores i 20 jugadors, després d’un procés de
selecció en el qual també hi va participar el cos
tècnic del Fundació Barça. Al setembre de 2022
se’n van triar 4 jugadors i 2 jugadores més.

En quines competicions participa
l’equip Fundació Barça?
A LaLiga Genuine, que aquest curs es
desenvolupa durant quatre caps de setmana
en diferents punts de l’estat espanyol i a
la DICUP, el Torneig de futbol inclusiu que
organitza el FC Barcelona i la seva Fundació a
la Ciutat Esportiva en una jornada del mes de
juny. Durant la resta de la temporada l’equip
Fundació Barça juga amistosos, sobretot amb
equips d’arreu de Catalunya (en molts casos
Penyes del FC Barcelona), però també amb
equips de fora del país.

3/11/22 9:47

FUNDACIÓ BARÇA
GENUINE

Quin és el model de competició?

Què és i quins objectius té
LaLiga Genuine?
Una competició impulsada per LaLiga que té
com a objectius la normalització de la pràctica
del futbol en les persones amb discapacitat
intel·lectual, el compromís del futbol professional
amb un projecte integrador, i socialment
responsable, i la creació d’un equip Genuine en
cada club de LaLiga. La Fundació Barça afegeix
la creació de models referents per a altres
persones amb discapacitats intel·lectuals.

Qui pot jugar LaLiga Genuine?
Els equips poden ser de categoria única o
mixta (homes i dones) i han d’estar formats
per jugadores i jugadors més grans de 16 anys
i amb una discapacitat intel·lectual mínima
del 33 per cent, sense limitació de jugadores o
jugadors estrangers.

Es disputa en la modalitat de Futbol 8, en partits
de 4 parts de 10 minuts. El resultat final es
determina pel nombre de parts guanyades per
cada equip. Cada part guanyada suma un punt.
Si hi ha empat, no puntua cap equip. El resultat
final s’obté de la suma dels quatre parcials. Cada
partit guanyat suposa tres punts, l’empat dos
punts i la derrota, un.

Com es juga LaLiga Genuine?
Aquesta serà la cinquena temporada de LaLiga
Genuine i es disputarà en quatre fases (tres partits
a cada fase), distribuïdes en quatre caps de
setmana, en diferents punts de l’estat espanyol.

En quin grup jugarà el Fundació Barça?
LaLiga Genuine es divideix en tres grups:
Deportividad, Compañerismo i Respeto. La
temporada passada, el Fundació Barça va ser
campió del grup Compañerismo i aquesta ha
estat inclòs en el grup Deportividad amb els
següents equips: València CF, UD Almeria, CD
Leganès, RCD Espanyol, Fundación Atlético
de Madrid, Sevilla CF, Cadis CF, CD Tenerife,
Fundación Celta Integra, Fundación Rayo
Vallecano, Girona CF, CF Fuenlabrada i Getafe CF.
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Quins equips
participen a la DICUP?
Com es juguen els partits amistosos i
els partits de la DICUP?
En la modalitat de Futbol 8 i en 4 parts de 10
minuts. El resultat final es determina pel nombre
de parts guanyades per cada equip. Cada part
guanyada suma un punt. Si hi ha empat, no
puntua cap equip. El resultat final s’obté de la
suma dels quatre parcials.
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Els equips que hi participen estan formats
per 16 persones amb una edat mínima de
16 anys i amb una discapacitat intel·lectual
acreditada mínima del 33%. D’aquestes
16 persones, 6 han de ser dones i/o tenir
els següents diagnòstics: la síndrome
de Down (SD), el trastorn de l’espectre
autista (TEA), la síndrome X fràgil (SXF), la
síndrome de Williams (SW) i/o la síndrome
de Prader-Willi (SPW).
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Paper 100% reciclat d’elevada opacitat.
Tecnologia ColorLok. Lliure de clor.
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Segueix l’equip
Fundació Barça Genuine
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