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MEMÒRIA FUNDACIÓ BARÇA

C 
oherents amb l’essència del 
Club, la Fundació Barça té el 
ferm propòsit de fer d’aquest 
món un lloc millor, centrant 
els nostres esforços a pro-
tegir els drets dels nens i 

nenes, proporcionar-los un respir en 
situacions extremes o complicades i no 
permetent-los, de cap manera, que per-
din la il·lusió i l’esperança.

La nostra Memòria anual és una opor-
tunitat excel·lent per ex-
plicar la missió que tenim 
en la Fundació i sensibi-
litzar la societat sobre de-
terminats desafiaments 
socials que impliquen 
infants i joves del nostre 
país i de tot el món.

Durant aquest any 
hem aconseguit fites 
molt importants deriva-
des d’un pla estratègic 
que vam posar en mar-
xa el 2016. Aquest full de 
ruta estableix tres línies 
de treball: inclusió social, 
prevenció de la violèn-
cia i accés a l’educació. 
Sobre aquests tres pilars 
hem desenvolupat una sèrie de progra-
mes per respondre a les necessitats de 
la infància afectada per problemàtiques 
d’origen molt diferent: menors refugi-
ats, benestar emocional de nens i nenes 
hospitalitzats, prevenció del bullying i la 
violència juvenil, entre d’altres.

L’esport és el nostre distintiu, i és tam-
bé la nostra eina per transformar vides. 
Som molt conscients del gran potenci-

al del Club, de manera que la Fundació 
Barça és la que canalitza aquesta res-
ponsabilitat social d’una marca que té 
en el seu ADN la transmissió de valors. 
Partim d’una posició privilegiada, el 
Barça inspira il·lusió, passió i motivació 
a tot el món. Integrar els infants en pro-
jectes promoguts per la Fundació Barça 
els dona la possibilitat de viure una ex-
periència estimulant i estem segurs que 
assimilaran aquest aprenentatge en tots 

els aspectes de les seves 
vides.

Durant aquest 2019 i 
2020, la Fundació Barça 
durà a terme diverses 
accions per commemo-
rar el seu 25è aniversari. 
Aprofitarem l’avinentesa 
per explicar els nostres 
orígens i les fites aconse-
guides, però també és un 
bon moment per donar a 
conèixer el que fa la Fun-
dació actualment i com 
estem definint el nostre 
futur. 

La Fundació que co-
neixem en l’actualitat no 
seria possible sense l’es-

forç i la dedicació de centenars de per-
sones, dins i fora de Catalunya, que van 
formar i formen part de la família Barça. 
Aquest quart de segle d’experiència i la 
implicació de partners situats en la pri-
mera fila de l’ajuda humana i humanità-
ria han enfortit el vessant social del nos-
tre club. Conformar-se mai ha estat una 
opció, i menys quan es tracta d’atendre 
les necessitats de la nostra infància.

Salutació del president

Josep Maria Bartomeu i Floreta
President del FC Barcelona  
i president del Patronat de la Fundació Barça

FUNDACIÓ
BARÇA
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MEMÒRIA FUNDACIÓ BARÇA

C
reada fa 25 anys, la Fundació Barça 
vol donar suport a la infància i la jo-
ventut dels col·lectius més vulnera-
bles mitjançant l’esport i l’educació 
en valors, amb l’objectiu de contri-
buir a una societat més igualitària i 

inclusiva. Des de la nostra entitat entenem que 
la solidaritat no és un acte de caritat, sinó de 
justícia entre forces que lluiten pel mateix ob-
jectiu. Ser solidari significa empatitzar amb els 
més desprotegits, reconèixer la dignitat huma-
na en els altres i la seva universalitat.

Els problemes socials relaci-
onats amb l’exclusió i la mar-
ginació social de nens i joves 
deriven en inestabilitat social 
i violència. Per això, als valors 
de l’esport hi sumem el com-
promís. Com a entitat respon-
sable, amb un fort component 
emocional i de pertinença, la 
Fundació pot fer de palanca 
aconseguint, a través de la 
seva acció social, canvis en les 
vides de milers d’infants i joves 
a Catalunya i al món.

Treballem en diverses àrees 
vinculades amb la infància i la 
joventut, com la prevenció de 
la violència, en contextos on 
la problemàtica és un fet de 
dimensions enormes. També hem desenvolu-
pat un programa extens contra el bullying, que 
inclou diversos àmbits d’actuació (ciberbullying, 
esportiu o escolar). Així mateix, hem impulsat 
una metodologia a 26 escoles, amb excel·lents 
resultats d’impacte, i que oferirem a totes les 
escoles del país a partir del gener del 2020.

També duem a terme programes d’inclusió 
o de suport a nens i nenes malalts mitjançant 
el programa de Benestar Emocional Pediàtric, 
i tenim un acord de col·laboració amb els cinc 
principals hospitals pediàtrics de Catalunya. 
Durant l’any passat més de 140.000 nens i ne-
nes van ser beneficiaris d’aquest programa. Al-
hora aquest any hem ajudat a donar un impuls 
molt important a la construcció del Pediatric 
Cancer Center de Sant Joan de Déu, que ha de 

ser el nou centre hospitalari de referència per 
a infants malalts de càncer al món. Un impuls 
que hem fet conjuntament amb la Fundació Leo 
Messi i la Fundació Stavros Niarchos (SNF).

D’altra banda, en resposta al compromís amb 
la població refugiada i, especialment, amb els 
nens i nenes refugiats, hem continuat duent a 
terme programes sobre el terreny, en col·labo-
ració també amb l’SNF, per donar-los suport 
psicosocial, afavorint la seva integració en les 
comunitats d’acolliment, específicament a Grè-
cia, Itàlia i el Líban, i ara també a Catalunya.

La Fundació és present a 85 
localitats catalanes, on, mit-
jançant els programes, s’ha 
arribat a més de 534.000 be-
neficiaris. En l’àmbit internaci-
onal s’ha actuat en 58 països, 
on s’ha arribat a més d’un 
milió de nens. En total, durant 
l’exercici 2019/20 la Fundació 
Barça ha donat suport a més 
d’1,6 milions de nens i nenes a 
Catalunya i a tot el món.

Tot això és fruit del nou 
impuls que hem donat a la 
Fundació en els últims anys 
i que ha permès incrementar 
notablement el nombre de 
beneficiaris.

Mitjançant l’esport per al 
desenvolupament fomentem les relacions de 
coneixement mutu i cooperació social, per la 
qual cosa comprenem que és el terreny ideal 
per crear xarxes de suport basades en rela-
cions de confiança, les quals generen, sens 
dubte, grans beneficis de tipus psicosocial 
associats a la identitat, al suport mutu i a la 
creació d’una societat civil molt més organit-
zada.

La temporada 2019/20 celebrem el nostre 
25è aniversari. Sense la vostra col·laboració, 
la d’altres entitats, partners i col·laboradors 
això no hauria estat possible. A tots i totes 
vosaltres, gràcies per fer-nos confiança. Però 
tot el que s’ha aconseguit no és res més que 
la base per als nous reptes, per continuar 
amb tot el que queda per fer.

Carta del vicepresident primer

Jordi Cardoner i Casaus
Vicepresident primer del FC Barcelona  
i vicepresident primer del Patronat de la Fundació

FUNDACIÓ
BARÇA
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La tasca de la Fundació Barça
Creada fa 25 anys, la Fundació Barça dona suport a la infància i la joventut dels 
col·lectius més vulnerables mitjançant l’esport i l’educació en valors, amb l’objectiu 
de contribuir a una societat més igualitària i inclusiva, fomentant el respecte i la 
lluita contra l’exclusió social, la desigualtat i la violència.

Alhora, i mitjançant el pla estratègic impulsat el 2016, es va generar una línia de 
treball que té com a objectiu generar canvis socials a través de l’esport. L’any 2006 el 
Club es va adherir als Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni de Nacions Uni-
des i des d’aleshores va decidir dedicar el 0,7% dels seus ingressos als programes de 
la Fundació. Posteriorment, la temporada 2010/2011 es va aconseguir que els juga-
dors i tècnics professionals del Club aportessin el 0,5% de la seva fitxa.

PRESENTACIÓ 

MEMÒRIA FUNDACIÓ BARÇA
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Catalunya

Internacional

Localitats

Beneficiaris534.000 

85

PRESENTACIÓ

Països

Beneficiaris
tot Catalunya + internacional

1.624.000 58

LA FUNDACIÓ  
D’UN COP D’ULL

MEMÒRIA FUNDACIÓ BARÇA
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LA FUNDACIÓ  
A CATALUNYA

MEMÒRIA FUNDACIÓ BARÇA

IS: INCLUSIÓ SOCIAL PV: PREVENCIÓ VIOLÈNCIA AE: ÀREA EDUCACIÓ

1.  ALT CAMP
 ALCOVER - PV
 VALLS - IS 
2.  ALT EMPORDÀ
 FIGUERES - IS,PV  
 ROSES -IS,PV  
3. ALT PENEDÈS
 VILAFRANCA DEL PENEDÈS - IS, PV  
4. ALT URGELL
 OLIANA - IS  
5.  ANOIA
 SANTA MARGARIDA DE MONTBUI - PV 
 PIERA - IS  
6. BAGES
 CASTELLGALÍ - PV  
 MANRESA - IS, PV 
 SALLENT  - PV       
7.  BAIX CAMP
 CAMBRILS - PV  
 REUS - IS, PV  
8.  BAIX EBRE
 ROQUETES -IS  
 TORTOSA - IS, PV 
9. BAIX EMPORDÀ
 LA BISBAL D’EMPORDÀ  - IS    
10. BAIX LLOBREGAT
 CORNELLÀ DE LLOBREGAT - AE  
 EL PRAT DEL LLOBREGAT - IS, PV, AE  
 ESPLUGUES DE LLOBREGAT - IS, AE   
 MARTORELL - PV
 SANT BOI DE LLOBREGAT - PV, AE              
 SANT FELIU DE LLOBREGAT - IS, PV, AE  
 VILADECANS - IS, PV 
11.  BAIX PENEDÈS
 L’ARBOÇ - IS                
 CALAFELL  - PV 
 CUNIT - IS  
 EL VENDRELL - IS, PV  
 LLORENÇ DEL PENEDÈS - PV   
12. BARCELONÈS
 BARCELONA - IS, PV, AE  
 BADALONA - IS, PV, AE 
 L’HOSPITALET - PV, AE  
 SANTA COLOMA DE GRAMENET - IS  
 VALLVIDRERA - IS  
13. BERGUEDÀ
 BERGA - PV  
 GIRONELLA - IS 
14. CERDANYA
 PUIGCERDÀ - IS  
15. GARRAF
 CUBELLES - PV 
 VILANOVA I LA GELTRÚ - IS, PV  
16. GARRIGUES
 LES BORGES BLANQUES - PV   
 TORREGROSSA - PV  
17. GIRONÈS
 GIRONA  - PV          
 SALT - IS, PV  
18. MARESME
 CALELLA  - IS, PV

 DOSRIUS - IS  
 MATARÓ - PV        
 PINEDA DE MAR - PV     
 PREMIÀ DE MAR - PV      
 SANT ANDREU DE LLAVANERES - IS  
 SANT VICENÇ DE MONTALT - PV 
 TORDERA - IS, PV 
19. MONTSIÀ
 ALCANAR - PV 
 AMPOSTA - PV 
 SANTA BÀRBARA - IS 
 SANT CARLES DE LA RÀPITA - IS 
 SANT JAUME D’ENVEJA - IS, PV  
20. NOGUERA
 BALAGUER - PV  
 TÉRMENS - PV 
21. OSONA
 MANLLEU - IS  

 SEVA - PV  
 VIC - IS  
22. PLA DE L’ESTANY
 BANYOLES - IS, PV 
23. PLA D’URGELL
 FONDARELLA  - IS, PV         
 MOLLERUSSA - PV  
24. SEGRIÀ
 ALCOLETGE -IS  
 ARTESA DE LLEIDA - PV  
 LLEIDA - IS, PV  
 TORRES DE SEGRE - IS, PV 
25. SELVA 
 LLORET - IS, PV  
26. TARRAGONÈS
 SALOU - PV 
 TARRAGONA - IS, PV 
 TORREDEMBARRA - PV 

27. URGELL
 TÀRREGA - PV
28. VALLÈS OCCIDENTAL
 MONTCADA I REIXAC - PV 
 RUBÍ - PV 
 SABADELL - IS, PV  
 SANTA PERPÈTUA DE MOGODA - IS 
 TERRASSA - PV 
 VILADECAVALLS - PV
29. VALLÈS ORIENTAL 
 LES FRANQUESES  DEL VALLÈS  - PV 
 GRANOLLERS - PV  
 LA ROCA DEL VALLÈS - PV 
 MOLLET DEL VALLÈS - IS, PV  
 MONTMELÓ - PV 
 SANT CELONI - PV         
 VILANOVA DEL VALLÈS - IS 





ÀMBITS
D’ACTUACIÓ
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ÀMBITS D’ACTUACIÓ    

2. ALIANCES

Projectes amb altres organitzacions i entitats amb objectius definits 
conjuntament i en què una part l’executa la Fundació.

3. INCIDÈNCIA, SENSIBILITZACIÓ I CAMPANYES

Accions per aconseguir canvis en les problemàtiques en les quals treballem, 
mitjançant diverses eines, i posicionar l’esport com un dels principals actors 
al servei del desenvolupament social. Portem a  terme campanyes i accions 
de comunicació per sensibilitzar la societat sobre els temes relacionats amb 
la nostra missió.

4. INNOVACIÓ I GENERACIÓ DE CONEIXEMENT

Busquem la innovació i la generació de coneixement per portar a terme 
programes pioners amb la infància i la joventut.

MEMÒRIA FUNDACIÓ BARÇA

FUNDACIÓ
BARÇA

1. PROGRAMES PROPIS

Intervencions directes de la Fundació mitjançant l’aportació metodològica, 
l’anàlisi de l’impacte i amb un alt suport de marca.

Com treballem 
La Fundació Barça creu fermament en el poder transforma-
dor de l’esport com a motor de canvi a través del desenvolu-
pament personal i comunitari. 

Des del 2016 la Fundació disposa d’un pla estratègic carac-
teritzat per tres línies de treball innovadores a escala mun-
dial en l’àmbit de les entitats esportives. Les tres línies de 
treball actuals són: 

Prevenció de la violència
• Programa contra la violència juvenil
• Programa contra el bullying
Lluita contra l’exclusió social
• Programa pel benestar pediàtric 
• Programa pels refugiats 
• Programa contra l’exclusió

• Programa per la diversitat
Accés a l’educació
• Programa d’accés a l’educació

Des de la Fundació Barça entenem que l’esport és vital per 
a la salut, la felicitat i el desenvolupament emocional de la 
infància. Aquests tres àmbits són complementaris entre si i 
tenen com a objectiu utilitzar l’esport com a eina de desen-
volupament global. Dissenyem els nostres programes d’in-
tervenció amb l’objectiu de promoure el benestar dels nens, 
nenes i joves més vulnerables, els afectats pel patiment que 
causa la pobresa, les malalties, la desigualtat i la discrimi-
nació, tal com recullen els Objectius de Desenvolupament 
Sostenible de l’ONU. 
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ÀMBITS D’ACTUACIÓ  
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PREVENCIÓ DE  
LA VIOLÈNCIA

Programa violència juvenil
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PREVENCIÓ DE LA VIOLÈNCIA / PROGRAMA VIOLÈNCIA JUVENIL

La Fundació Barça treballa en contextos en què la violència 
juvenil ha esdevingut un fenomen estructural. Mitjançant la 
metodologia FutbolNet els participants dels nostres progra-
mes adquireixen habilitats i destreses que els permeten re-
soldre els conflictes de manera pacífica i els ajuda en la seva 
reinserció social. 

Durant aquesta temporada el programa de prevenció de la 
violència juvenil es desenvolupa durant tot el curs escolar a 
Catalunya, l’Argentina, el Brasil, Mèxic i Colòmbia. Per tant, a 
banda d’intervenir directament amb els seus programes, la 
Fundació Barça té una línia d’actuació a través de la trans-
missió metodològica i de sensibilització, per la qual posa a 
disposició d’entitats locals les metodologies que amb els anys 
ha anat desenvolupant i perfeccionant.

Prevenció violència
juvenil

MEMÒRIA FUNDACIÓ BARÇA
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PREVENCIÓ DE LA VIOLÈNCIA / PROGRAMA VIOLÈNCIA JUVENIL

Mèxic 
A Mèxic 732 nens i nenes van participar en activitats regu-
lars amb metodologia FutbolNet a cinc localitats: Ciutat de 
Mèxic, Ecatepec de Morelos (Estat de Mèxic), San Luis Potosí, 
San Andrés Cholula (Puebla) i Guadalajara (Jalisco). A més, 
un miler de joves van participar en els cinc festivals Futbol-
net celebrats a cadascuna d’aquestes localitats. El projecte es 
desenvolupa en contextos locals sensibles en termes d’inci-
dència de la violència, en especial per a les dones. És el cas 
de l ‘anteriorment citada Ecatepec de Morelos, la ciutat de tot 
el país on l’any passat es va identificar un nombre més gran 
de feminicidis (segons l’Observatorio Ciudadano Nacional del 
Feminicidio).

Alhora, les activitats portades a terme per la Fundació Bar-
ça han permès a la comunitat beneficiar-se d’espais espor-
tius i infraestructures, que moltes vegades no estaven sent 
aprofitades, per oferir les activitats de FutbolNet. 

Una avaluació externa sobre la primera fase del projecte 
(abril 2018 - març 2019) revela que el programa va ajudar a in-
terioritzar valors, es van millorar les dinàmiques familiars i les 
relacions dins la llar, es va potenciar la seva capacitat de relaci-
onar-se amb els altres i va influir de manera positiva en el seu 
desenvolupament acadèmic. L’objectiu fonamental d’aquest 
projecte va ser poder oferir oportunitats de lleure segur a nens, 
nenes i joves i dones de comunitats vulnerables, en contextos 
urbans i violents a diferents localitats de Mèxic, aprofitant es-
pais propers i accessibles a la comunitat.

Al maig del 2019 la Fundació va iniciar la segona fase del pro-
jecte, incorporant-hi Tlaxcala, Ecatepec i Puebla. Això represen-
ta un increment en el nombre de beneficiaris fins a aconseguir 
els 1.050 en els set nuclis. Quaranta-un nous educadors van ser 
capacitats en un seminari per usar la metodologia Futbolnet, en 
el marc del programa De la Calle a la Cancha. 

MEMÒRIA FUNDACIÓ BARÇA

Rosario - l’Argentina
Per sisè any consecutiu es va mantenir, gràcies a l’aliança amb la Fundació Leo Messi, el programa amb metodologia FutbolNet 
implementat a les poblacions de Rosario i Villa Gobernador Gálvez, i en col·laboració amb les municipalitats de Rosario, Villa 
Gobernador Gálvez, el Govern Provincial de Santa Fe i el Club Deportivo Nueva Aurora.

Les activitats es van desenvolupar en instal·lacions esportives dels barris de La Tablada, Las Flores i Garzón (a la ciutat de 
Rosario) i la Villa Governador Gálvez. El denominador comú de totes és l’entorn violent a causa de la presència del narcotràfic, 
que exposa els nens i les famílies a una situació d’emergència social. 

El projecte ha atès en la seva última edició prop de 300 nens i nenes que han participat en les sessions regulars de FutbolNet. 
Al festival, celebrat al novembre a La Florida, hi van prendre part 120 participants. A l’abril es va fer un seminari de capacitació 
adreçat a educadors i tècnics esportius municipals, on van participar prop de 20 persones.
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PREVENCIÓ DE LA VIOLÈNCIA / PROGRAMA VIOLÈNCIA JUVENIL

Rio de Janeiro - El Brasil
A Rio de Janeiro, a la favela de Maré, va continuar el projec-
te de la Fundació en col·laboració amb la Fundación Mapfre, 
tant al complex poliesportiu de la Vila Olímpica de Maré com 
a dues escoles veïnes, Geníval Pereira i Nova Holanda. La co-
munitat de Maré ha viscut una situació d’inestabilitat social 
amb enfrontaments i tirotejos entre grups armats i amb in-
cursions de la policia militar. Malgrat aquest context, 1.030 
nens i nenes van participar aquest any en el programa. A 
més, 550 han participat en el Festival FutbolNet celebrat a 
l’agost del 2018.

Els resultats presentats a l’avaluació externa del projecte 
indiquen que,  a través del programa i la metodologia Futbol-
Net, els participants van trobar en Futbolnet un espai segur, 
en el qual van millorar la conducta i la tolerància a la diversi-
tat. Així mateix, els resultats van ajudar a construir referents 
positius en un entorn on molts narcotraficants poden ser 
idealitzats pels joves.

MEMÒRIA FUNDACIÓ BARÇA
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PREVENCIÓ DE LA VIOLÈNCIA / PROGRAMA VIOLÈNCIA JUVENIL

Sao Paulo - El Brasil
En el període 2018/19 es va dur a terme novament el progra-
ma Escola, Dona i Família, que es va iniciar en col·laboració 
amb la Fundació per al Desenvolupament de l’Educació (EDE) 
del Govern de Sao Paulo. Les activitats es van desenvolupar a 
15 escoles públiques estatals dels municipis de Suzano i Fer-
raz de Vasconcielos, obertes a la comunitat els caps de set-
mana. La iniciativa va arribar a gairebé 2.000 nens i nenes. El 
festival es va celebrar el novembre del 2018 i hi van participar 
prop de 600 beneficiaris.

Al mateix temps, es va portar a terme una col·laboració pilot 
anomenada Escola 360 amb la Secretaria Municipal d’Edu-
cació de la Prefeitura de Guarulhos, que es va implementar 
a la xarxa de Centres Educatius Unificats. Aquesta iniciativa 
s’adreça a tota la comunitat amb propostes d’activitats cultu-
rals, educatives, d’oci i esportives en el municipi. En el marc 
d’aquesta col·laboració, a l’abril del 2019 es va celebrar un Se-
minari Metodològic de FutbolNet, en el qual van participar 38 
educadors. 

MEMÒRIA FUNDACIÓ BARÇA
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Projecte ‘One Team’ a la Presó de Joves
En línia amb l’objectiu de la reinserció juvenil, es va imple-
mentar el projecte One Team: projecte impulsat per l’Eurolli-
ga de bàsquet amb la col·laboració de la Fundació Barça. El 
projecte se serveix de la metodologia FutbolNet aplicada al 
bàsquet per treballar els valors del Barça i la seva Fundació. 
Enguany, el projecte One Team es va desenvolupar amb 52 
joves interns del Centre Penitenciari de Joves a la Roca del 
Vallès (Barcelona) i va implicar els jugadors del primer equip 
del Barça Lassa. A més hi van col·laborar ambaixadors com el 
segon capità Pierre Oriola i el pivot Artem Pustovyi, que van 
representar el primer equip. També hi van prendre part Ma-
gatte Niang, com a representant del CBS Barça Femení, i Ro-
drigo de la Fuente, excapità i jugador del Barça entre el 1997 i 
el 2007, com a representant dels exjugadors blaugrana.

MEMÒRIA FUNDACIÓ BARÇA
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Centres de justícia juvenil a Catalunya
A Catalunya es va estar treballant, en col·laboració amb la Di-
recció General d’Execució Penal a la Comunitat i de Justícia 
Juvenil de la Generalitat de Catalunya, a dos centres de justí-
cia juvenil (centre educatiu El Segre, de Lleida, i centre educa-
tiu Can Llupià, de Barcelona), on es va dur a terme un projecte 
amb metodologia FutbolNet amb periodicitat setmanal en 
què van participar 131 interns. L’objectiu d’aquest programa 
va ser contribuir a la reinserció social dels joves interns. 

La Fundació Barça treballa al centre de Can Llupià (al barri 
d’Horta) des del 2017, amb la col·laboració de la Universitat de 
Barcelona, que facilita la participació de 12 estudiants perquè 
interactuïn amb els joves interns. Pel que fa al centre educatiu 
del Segre, l’activitat es va iniciar durant la temporada 2018/19, 
i actualment la metodologia FutbolNet ha esdevingut un pro-
grama base obligatori per a tots els interns.





PREVENCIÓ DE  
LA VIOLÈNCIA

Bullying
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PREVENCIÓ DE LA VIOLÈNCIA / BULLYING

La Fundació Barça, coneixedora de la 
problemàtica que representa l’assetja-
ment escolar per al conjunt de la soci-
etat, però principalment per a les seves 

#BARÇACONTRAELBULLYING

BULLYING

ROLS

DESEQUILIBRI 
DE PODER

INTENCIONALITATREPETICIÓ

ESPECTADOR ALIÈ

LLEI DEL
SILENCIDEFENSOR

REFORÇADOR

COL·LABORADOR

VÍCTIMA AGRESSOR

ESQUEMA
DOMINI-SUBMISSIÓ

(E. g. Curelaru, Iacob i Abălaşei, 2009; Farrington, 1993; Monks et al., 2008; Olweus, 1991, 1993, 1994, 1999, 2005; Ortega i Mora-Merchán, 2000; Smith, 1989; Smith i Brain, 2000.)

víctimes, va continuar aquesta tempora-
da amb el desenvolupament i posada en 
marxa d’un programa de bullying que es 
fonamenta en els objectius següents:

• Contribuir a la prevenció del bullying 
a Catalunya través d’una metodologia 
que empri l’esport.
• Sensibilitzar i fomentar la presa de 
consciència sobre la problemàtica del 
bullying.
• Incidir públicament i políticament per 
sumar en la lluita contra el bullying.
• Generar coneixement sobre el feno-
men, per formular propostes eficients.

Aquest programa que es va engegar 
ara fa dos anys, està focalitzat inicial-
ment a Catalunya, amb l’objectiu d’aju-
dar en la prevenció de l’assetjament 
escolar, usant l’esport com a eina peda-
gògica, especialment entre els infants 
de primària. 

A través de les seves accions, i al llarg 
d’aquests dos anys, la Fundació ha be-
neficiat més de 50.000 nens i nenes de 
Catalunya i uns 600 tècnics esportius.
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Prevenció del ‘bullying’ en l’àmbit esportiu 
La Fundació Barça va desenvolupar una metodologia formati-
va perquè entrenadors i tècnics esportius, estudiants de cièn-
cies d’activitat física, l’esport..., disposin d’eines de prevenció, 
detecció i estratègies d’actuació per atacar el bullying. La for-
mació té una part teòrica i una de pràctica, amb una durada 
total de 4 hores, en què s’emfatitza l’aplicabilitat de la metodo-
logia durant una sessió d’entrenament. Durant aquesta tem-
porada es van formar més de 270 estudiants i entrenadors, i es 
va arribar a 6.800 infants. 

XIFRES 
2018/19

Formació d’entrenadors i tècnics esportius:  .....................................261 persones
Projecte de prevenció en escoles (fase pilot):  ...... 7.542 infants i 624 mestres
Tallers de sensibilització en escoles: ..................................................... 15.985 infants
Assistents al II Simposi contra el Bullying:  ..........................................265 persones
Participants com a mostra als dos estudis 
de prevalença: ...........................6.149 infants i 1.200 adults (mestres i famílies)

Prevenció del ‘bullying’ en l’àmbit escolar
La Fundació va desenvolupar una metodologia de prevenció 
del bullying en escoles de primària en col·laboració amb el 
grup de recerca LAECOVI (Laboratori d’Estudis sobre Convivèn-
cia i Prevenció de la Violència) de la Universitat de Còrdova. Al 
mateix temps, es va dur a terme una fase pilot al llarg dels cur-
sos 2017/18 i 2018/19 amb la participació de 7.542 infants i 624 
mestres de 26 escoles de primària de Catalunya. A partir del 
2019/20, un cop validada la metodologia, es preveu compartir 
la proposta amb el conjunt d’escoles de Catalunya i en l’àmbit 
internacional. La metodologia, basada en l’evidència científica, 
implica la realització de set sessions que s’insereixen en el cur-
rículum escolar per mitjà de les assignatures d’educació física, 
tutoria i visual i plàstica, i l’esport és l’eix transversal al llarg de 
la implementació. Les unitats didàctiques que es faciliten per 
a cada curs treballen un currículum en espiral i s’adapten al 
moment evolutiu de l’infant. 

Tallers de sensibilització 
Durant la temporada 2018/19 es van dur a terme uns tallers de 
sensibilització i prevenció en escoles sobre el bullying, per a in-
fants de primària, a través de dinàmiques lúdiques i participati-
ves en què l’esport és l’eix motivador per a l’aprenentatge, amb 
el suport de la Fundació Bancària “la Caixa”. Al llarg del curs 
2018/19 es va arribar a 18.000 nens de 170 escoles de primària 
de Catalunya.

El taller es fa dins l’entorn escolar, en horari lectiu, i empra 
el joc i l’esport com a escenari de creació de relacions entre 
iguals i promou la reflexió mitjançant un taller d’una hora i 
mitja dins i fora de l’aula, conduït per educadors i educadores 
especialitzats. Els tallers s’implementen de manera gratuïta en 
tots els grups de primària del centre escolar a fi d’assegurar un 
impacte més gran en el conjunt de l’escola.

Consell Assessor sobre el Bullying
La Fundació té un grup de 18 experts multidisciplinaris que 
conformen el Consell Assessor sobre el Bullying, els quals do-
nen suport a tot el programa i durant aquest any van elaborar 
un full de ruta amb 10 recomanacions. El full de ruta recull 
una mirada compartida sobre aquesta problemàtica al nostre 
país, així com propostes específiques d’actuació.
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INCLUSIÓ SOCIAL / INTEGRACIÓ SOCIAL

Els projectes d’inclusió social de la Fundació Barça han per-
mès incidir en 40 països en la lluita contra diferents formes 
d’exclusió social, i en la generació de noves oportunitats a 
través de l’esport envers els col·lectius de nens, nenes i joves 
de comunitats vulnerables afectats per problemàtiques com 
la pobresa, la malaltia, la desigualtat i diferents formes de 
discriminació. S’ha aconseguit gràcies al fet que es treballen 
quatre conceptes fonamentals en l’esport: ofereix un mitjà per 
trencar barreres i estigmes, promou i incrementa la participa-
ció infantil, promou el desenvolupament integral, i afavoreix 
el canvi d’actitud. 

Programes 
d’inclusió social

MEMÒRIA FUNDACIÓ BARÇA
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Inclusió de nens i nenes amb discapacitat
Un dels col·lectius rellevants per a la Fundació són els infants 
amb diferents capacitats. En aquesta línia la Fundació Barça 
adapta l’activitat amb metodologia FutbolNet per a infants i 
joves amb discapacitat. Dins d’aquest programa, es desenvo-
lupen dos formats:

- Diversitat: grup específic de persones amb discapacitat de 
8 a 21 anys que no han tingut l’oportunitat de practicarl’acti-
vitat física per diverses raons (transport, problemàtica socio-
econòmica, males experiències, etc.). La metodologia Futbol-
Net els ajuda a familiaritzar-se amb l’esport i, després d’una 
temporada al programa, se’ls deriva cap a recursos esportius 
inclusius de la ciutat. Aquest format es duu a terme a l’escola 
Ausiàs March de Barcelona.

- Inclusió: grups d’infants amb discapacitat o sense, amb 
l’objectiu de garantir la interacció d’infants amb diferents 
capacitats i sensibilitzar l’entorn i la ciutadania envers la in-
clusió de persones amb discapacitat. L’activitat es porta a ter-
me a dos centres educatius de primària del barri de les Corts 
de Barcelona (escola Ítaca i escola Pau Romeva). 

Aquest programa, en què col·labora l’Ajuntament de Barce-
lona, s’integra dins l’estratègia Espai d’Inclusió 20+20+20 del 
districte de les Corts de Barcelona, i que promou la inclusió 
social. En total, 86 infants amb discapacitat o sense s’han be-
neficiat d’aquests projectes.

Transversalment, a més, la Fundació va integrar un plante-
jament inclusiu en tot el programa FutbolNet. En aquest sentit, 
es va aconseguir que en un gran nombre de grups hi partici-
pessin infants amb discapacitat, i es van incentivar, també, els 
intercanvis amb diferents entitats que treballen amb infants 
amb discapacitat. 

Nova York
La Fundació Barça, amb la col·laboració del Departament 
d’Educació de la ciutat de Nova York i la marca de disseny 
Thom Browne, va endegar el programa d’inclusió amb meto-
dologia Futbolnet als districtes de Queens, Bronx i Brooklyn. 

La iniciativa es va desenvolupar en barris amb baixos in-
gressos i escoles públiques que tenien alumnes amb disca-
pacitat. Onze monitors formats per la Fundació van impartir 
sessions durant 32 setmanes –el període escolar 2018/19– a 
483 nens i joves. L’objectiu fonamental va ser integrar els 
alumnes amb discapacitats físiques i intel·lectuals amb la 
resta i aconseguir més cohesió entre tots els alumnes. Un 
altre dels propòsits va ser potenciar l’autonomia i afavorir el 
benestar emocional dels alumnes més vulnerables. El pro-
jecte va culminar amb la celebració d’un festival en el qual 
van participar set escoles.

MEMÒRIA FUNDACIÓ BARÇA
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El Japó
En el marc de la gira del primer equip (Japan Tour 2019), el 
mes de juliol passat, es va organitzar un festival per a la in-
clusió on van acudir 198 nens i nenes de diferents poblacions 
japoneses amb diverses discapacitats.

Prèviament es van fer formacions sobre la metodologia 
FutbolNet a 70 educadors i educadores vinculats a 50 orga-
nitzacions d’atenció a les persones amb discapacitat. Aquesta 
formació s’ha portat a terme amb una convocatòria de la Ja-
panese Inclusivement Football Federation (JIFF).

Programes d’inclusió social a Catalunya
Els nens i nenes de Catalunya que viuen en situació de vul-
nerabilitat són un dels focus més destacats de la tasca de la 
Fundació. En l’àmbit de la integració social, durant l‘exercici 
2018/19, un total de 1.630 infants en situació de risc social es 
van beneficiar dels diversos programes que es porten a terme 
en aquest àmbit. 

De manera específica, un total de 1.357 infants de 24 muni-
cipis van participar en aquest programa que s’ha dut a terme 
gràcies a la col·laboració de les diputacions de Barcelona, Gi-
rona, Lleida i Tarragona i dels ajuntaments dels municipis on 
s’implementa el programa, així com de la iniciativa Made to 
play de la companyia Nike. 

D’altra banda, a Barcelona ciutat, i gràcies a la xarxa de 
centres oberts per mitjà de l’Acord per una Barcelona Inclu-
siva de l’Ajuntament de Barcelona, a partir de la temporada 
2018/19 es va treballar amb 273 infants participants de sis 
centres oberts de Barcelona, per complementar l’oferta socio- 
educativa que ofereixen aquests equipaments.
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Ciutat dels 
Somnis

Barçaland Festa de la 
Mercè

Municipis
- Banyoles
- Figueres
- La Bisbal d’Empordà
- Lloret

- Puigcerdà
- Roses
- Salt

Municipis

Municipis
- Alcoletge
- Fondarella
- Lleida

- Oliana
- Torres de Segre

TARRAGONA

LLEIDA

GIRONA

Esdeveniments

Programes amb metodologia ‘FutbolNet’ a Catalunya

7.802  beneficiaris

251

4.671 159523

PARTICIPANTS
EN EL PROGRAMA

PARTICIPANTS PARTICIPANTS PARTICIPANTS

640
PARTICIPANTS
EN EL PROGRAMA

1.136
PARTICIPANTS
EN EL PROGRAMA

Durant l’exercici 2018/19, un total de 7.802 infants es van beneficiar de diversos programes en què es va aplicar 
la metodologia FutbolNet.

422
PARTICIPANTS
EN EL PROGRAMA

- L’Arboç
- Cunit
- El Vendrell
- Reus
- Roquetes
- Santa Bàrbara

- Sant Carles de la Ràpita
- Sant Jaume d’Enveja
- Tarragona
- Tortosa
- Valls

MEMÒRIA FUNDACIÓ BARÇA

Municipis

BARCELONA

- Badalona
- Barcelona
- Calella
- Dosrius
- Gironella 
- La Roca del Vallès
- Manlleu
- Manresa
- Mollet del Vallès
- Piera

- Sant Andreu de Llavaneres
- Santa Coloma de Gramenet
- Sant Feliu de Llobregat
- Santa Perpètua de  Mogoda
- Vallvidrera
- Vic
- Viladecans
- Vilafranca del Penedès
- Vilanova del Vallès
- Vilanova i la Geltrú
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Programes d’inclusió social al món
Tot i que una part dels seus beneficiaris són a Catalunya, la 
Fundació també centra bona part dels esforços a donar suport 
a nens i nenes de diversos països en els diferents àmbits d’ac-
tuació en què treballa. Concretament i durant la temporada 
actual, es va estar treballant en un total de 58 països del món. 

En l’àmbit de la inclusió social, durant aquest exercici va 
portar a terme diversos projectes a l’Aràbia Saudita, Egipte, 
Qatar i 35 països d’Àfrica, aquest darrers en col·laboració amb 
el Comitè Olímpic Internacional (COI), i més concretament 
amb la seva organització Olympafrica. 

Els projectes es van focalitzar en infants que viuen en con-
textos d’alta vulnerabilitat o que pateixen una situació d’ex-
clusió social per qüestió de gènere o discapacitat.
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Egipte
El projecte de FutbolNet a Egipte va començar l’abril del 2018 
gràcies a la col·laboració de Shell com a projecte pilot i va 
culminar amb el festival de Matrouh el 15 de juliol del 2018. 
El festival es va celebrar a Matrouh, un dels cinc centres on es 
va implementar la metodologia FutbolNet, i en van prendre 
part 400 beneficiaris (d’edats compreses entre 8 i 16 anys) 
dels 1.600 totals que tenia el programa. Uns 30 educadors i 
voluntaris locals van ajudar i organitzar aquest gran esdeve-
niment, que també va comptar amb la presència del ministre 
d’Esports, el governador de Matrouh, a més de representants 
de Shell i de la Fundació Barça.

Aràbia Saudita
Al llarg de la temporada passada tres escoles de Riad van im-
plementar la metodologia FutbolNet, en la qual van partici-
par 200 noies en situació d’exclusió social. Al mateix temps 
es van capacitar 30 educadores femenines perquè dirigissin 
aquestes activitats, fet que ha permès contractar algunes 
d’aquestes educadores com a professores d’educació física a 
Riad. 

Els principals resultats del programa van ser l’augment de 
les oportunitats per a les nenes que practiquen l’esport, la 
contribució a l’ocupabilitat en el sector esportiu per a dones, 
l’adquisició i desenvolupament de competències i habilitats 
socioemocionals o la desestigmatització de la pràctica espor-
tiva. Així mateix va contribuir a canviar la seva percepció de 
l’esport com una activitat exclusivament masculina.

INCLUSIÓ SOCIAL / INTEGRACIÓ SOCIAL
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Qatar
Durant aquesta temporada 2018/19 es va celebrar la setena 
edició de Koora Time, el projecte FutbolNet a Qatar. Aquesta 
metodologia es va dur a terme a 30 escoles com a activitat 
extraescolar amb més de 3.500 beneficiaris de 6 a 12 anys, 
amb una paritat gairebé absoluta de la participació de nens 
i nenes (el 53% eren noies). Cent nou educadors i 48 educa-
dores amb diferents formacions en l’àmbit educatiu i esportiu 
van rebre aquesta formació. 

Àfrica 
Aquesta temporada 2018/19 es va duplicar el nombre de paï-
sos que van dur a terme l’activitat de FutbolNet com a activitat 
regular. Així, doncs, el 2017/18 van ser sis països i enguany 
eren 12 dels 35 països del continent africà on es va desenvo-
lupar el programa durant tot el curs escolar. Aquest programa 
forma part del torneig OlympAfrica Cup, en el qual participen 
més de 100.000 nens i nenes jugant partits de futbol en tres 
temps, tal com estableix la metodologia Futbolnet.

A 12 països es va dur a terme una formació específica a pro-
fessors i directors de centres per aplicar la metodologia regu-
larment. Aquests països van ser: el Senegal, Mali, Burundi, la 
Costa d’Ivori, Moçambic, Lesotho, Zimbàbue, Gàmbia, Ruan-
da, Burkina, el Níger i Togo. 

Després de la formació també es va fer una prova pilot de 
12 mesos en què es va aplicar la metodologia en els seus es-
ports més populars a cadascun dels centres OlympAfrica amb 
voluntaris de la comunitat duent a terme les tasques d’edu-
cadors. Aquests centres no acostumen a estar situats a la ca-
pital. D’aquesta manera poden atendre les àrees més rurals i, 
per tant, amb menys accessibilitat a recursos existents. 

MEMÒRIA FUNDACIÓ BARÇA
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Actualment al món hi ha al voltant de 70,8 milions de perso-
nes desplaçades, de les quals més de 25 milions són refugia-
des, segons les últimes dades de l’Alt Comissionat de les Na-
cions Unides per als Refugiats (ACNUR). La meitat d’aquests 
refugiats són infants que han hagut d’abandonar casa seva a 
causa dels conflictes, la violència i la persecució.

En aquest context tan difícil, els infants i els joves són els 
més vulnerables i pateixen greus violacions dels seus drets. 
A causa de la seva edat i de la seva especial vulnerabilitat, 
els nens pateixen, de manera especial, la falta de mesures 
concretes que en facilitin l’acollida i el refugi.

Gràcies al suport de la Stavros Niarchos Foundation, 
aquesta temporada la Fundació Barça va continuar demos-
trant el seu compromís amb les nenes i nens refugiats mit-
jançant la implementació d’un programa d’educació basada 
en l’esport amb infants residents a comunitats i centres amb 
altes proporcions de refugiats a Catalunya, Grècia, Itàlia i el 
Líban. A cada país, la Fundació Barça va col·laborar amb socis 
locals d’implementació per oferir la metodologia FutbolNet 
en un ampli ventall de contextos, com ara camps de refugi-
ats, assentaments informals, camps comunitaris, centres de 
menors i escoles. Les activitats de FutbolNet es van comple-
mentar amb entrenaments, festivals, visites d’ambaixadors 
del FC Barcelona i tallers de pares a comunitats durant tota 
la temporada. 

El programa va promoure el benestar físic i emo-
cional dels infants refugiats i de la comunitat d’aco-
llida, per ajudar-los a afrontar les realitats del des-
plaçament, a més de facilitar-ne la inclusió social i la 
integració entre els refugiats i les comunitats locals. Una 
avaluació externa del programa de refugiats va consta-
tar una àmplia gamma de resultats positius, incloent-hi: 
1) Provisió d’espais segurs en entorns altament perillosos.   
2) Alta satisfacció i assistència entre els participants.
3) Els participants van estar més tranquils, amb menys por i 

amb menys irascibilitat. 
4) Amistats i vincles millorats entre els participants. 
5) Actituds respectuoses i tolerants observades entre els 
participants.  
6) Reducció de situacions de conflicte entre els participants.  
7) Més confiança i habilitats comunicatives entre les nenes. 

Cal destacar que aquesta temporada la Fundació Barça va 
presentar el programa de refugiats en diverses conferències, 
entre les quals cal destacar: Fòrum sobre esport i refugiats a 
Lausana; Esport per al desenvolupament de la infància, del 
Grup de Treball Internacional UNICEF i la Fundació Barça, i 
Cimera sobre la innovació i les vulnerabilitats en l’esport, a la 
Universitat Antonine de Beirut.  

Com a mostra del compromís que la Fundació Barça té 
amb la causa de les persones refugiades, el desembre del 
2018 a Ginebra, el vicepresident de la Fundació Barça, Jordi 
Cardoner, va ser convidat per ACNUR a presentar el progra-
ma d’inclusió de nens i nenes refugiats a través de l’esport.  
En aquest fòrum, anomenat High Commissioner´s Dialogue 
on Protection Challenges, Jordi Cardoner va compartir la con-
ferència amb Filippo Grandi, Alt Comissionat de les Nacions 
Unides per als Refugiats i diversos representants d’altres or-
ganitzacions. 

REFUGIATS    

Programa refugiats

MEMÒRIA FUNDACIÓ BARÇA
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Grècia
La Fundació Barça va organitzar activitats amb més de 2.000 
infants en camps de refugiats, escoles públiques i centres co-
munitaris de tot Grècia. A les activitats hi van participar nens 
i nenes refugiats que resideixen als camps de refugiats de 
Skaramagas i Eleonas, a Atenes; els de Lesbos a Kara Tepe i al 
centre d’internament de Mória, i als camps de Larisa, Trikala i 
Lagadikia, a la Grècia Central. Addicionalment, es van fer ac-
tivitats amb nens grecs durant els programes extraescolars a 
Atenes, Tessalònica i Mória (Lesbos). 

Al març del 2019 es va convidar un grup d’exjugadores i ju-
gadors del FC Barcelona a Lesbos per fer entrenaments i dur a 
terme un festival amb refugiats i entrenadors locals i partici-
pants. Al juny del 2019, l’exjugador del FC Barcelona i futbolis-
ta internacional francès, Lilian Thuram, va visitar el programa 
als camps de Skaramagas i Eleonas d’Atenes. 

El programa va concloure amb un festival a Atenes que va 
reunir 200 nens, grecs i refugiats, en un dia emocionant d’ac-
tivitats esportives i d’entreteniment, centrades en els valors 
del FC Barcelona. 

Aquest programa es porta a terme en col·laboració amb 
quatre entitats implementadores: Organization Earth, Move-
ment on the Ground, Praksis, i Danish Refugee Council.

Líban
La Fundació Barça va organitzar dos programes al Líban 
aquesta temporada, en col·laboració amb el soci d’implemen-
tació, Cross Cultures Project Association. El primer programa 
es va organitzar com a activitat extraescolar a sis municipis 
de la regió de la vall de la Bekaa, on hi ha la majoria de camps 
informals, bàsicament de persones refugiades sirianes. 

El programa va formar i donar feina a 70 entrenadors i en-
trenadores (un 40% de dones) que van oferir activitats setma-
nals, amb un total de 1.275 nens i nenes.

Itàlia
A Sicília el nostre programa es va dur a terme als tres centres 
gestionats per les cooperatives Prospettiva, Badia Grande i Il 
Nodo, gràcies a un acord amb el Ministeri de l’Interior italià 
a través d’ACNUR Itàlia. La Fundació Barça va oferir formació 
als empleats, educadors i mediadors culturals de les coope-
ratives perquè ensenyessin la metodologia FutbolNet a 200 
menors refugiats no acompanyats que residien en el primer 
i el segon centre de recepció. Aquesta temporada, les coope-
ratives també van oferir sessions amb aquesta metodologia 
a infants sicilians per fomentar la interacció entre els nens i 
nenes refugiats i els locals.

MEMÒRIA FUNDACIÓ BARÇA
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Projecte joves migrants sols a Catalunya
A Catalunya, dintre del programa de refugiats, i en coordi-
nació amb la Direcció General de la Infància i l’Adolescència 
de la Generalitat i el Consorci de Serveis Socials de Barcelo-
na, es va iniciar aquesta intervenció setmanal amb uns 345 
joves migrants sense referents adults que resideixen en 17 
centres d’acollida gestionats per sis entitats a 16 localitats 
de tot el territori.

D’altra banda, gràcies a la Fundació Climent Guitart i la 
col·laboració de la Fundació Diagrama, 20 d’aquests joves 
beneficiaris del programa FutbolNet van participar en un 
campus a Lloret de Mar (la Selva) orientat a l’ocupabilitat 
d’aquests joves. Durant el campus, els joves van rebre for-
mació en professions de l’àmbit de l’hoteleria i van dur a 
terme diferents sessions de FutbolNet. En acabar el campus 
van rebre un diploma acreditatiu. Gràcies a l’èxit de la inicia-
tiva, tres joves d’aquest grup han pogut culminar l’experièn-
cia amb la signatura d’un contracte laboral.



Jordi

Lilian

Fatima

Esther
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REFUGIATS / TESTIMONIS 

“La meva vida ha millorat des que tinc les me-
ves amigues i la meva entrenadora a prop.”

“Arriben, deixen el salvavides i no saben on els 
faran anar, què trobaran, si hi ha algú que els 
ajudarà...”

“Els refugiats emprenen aquests viatges per-
què volen sobreviure, perquè tenen dret a viure. 
El que més m’ha impactat és que podríem ser 
qualsevol de nosaltres.”

“El programa del Barça fa feliços aquests nens, i 
crec que això és el més important de tot, i tam-
bé el més difícil d’aconseguir.”

La Fàtima té 12 anys, ve de l’Afganistan i forma part 
del programa d’inclusió social de la Fundació Barça 
al camp de Skaramagas, Atenes

Esther Torrecilla

Jordi Ferrón, exjugador del FC Barcelona

Lilian Thuram, exjugador del FC Barcelona

MEMÒRIA FUNDACIÓ BARÇA
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Projecte ‘Donacions’
Al llarg de la temporada 2018/19, i grà-
cies al lliurament de materials i/o en-
trades es van beneficiar 176.544 infants 
que pateixen alguna malaltia o es tro-
ben en situació de vulnerabilitat social. 

Una de les accions destacables d’en-
guany va ser la col·laboració de la Fun-
dació AGBAR, que va permetre que 64 
nois i noies de diferents entitats socials 
beneficiàries de la Fundació Barça as-
sistissin a quatre partits que el Barça va 
jugar al Camp Nou, i que els veiessin des 
d’una ubicació privilegiada com és la 
Llotja de què AGBAR disposa a l’Estadi.

El programa Benestar emocional pediàtric pretén fomentar les emocions positives dels infants en situacions de malaltia i vulnerabi-
litat. Dins aquest programa es duen a terme diferents projectes com la donació de materials i/o entrades, experiències il·lusionants i 
accions als principals hospitals pediàtrics de Catalunya.

Benestar emocional pediàtric
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Projecte ‘Il·lusions’
En relació amb el projecte Il·lusions la Fundació Barça ha 
contribuït al benestar emocional de 482 infants amb malal-
ties greus, d’arreu del món, a partir d’experiències positives i 
emocionants com ara la trobada amb els jugadors del primer 
equip, l’assistència a un partit o amb materials o fotografies 
signades pels jugadors. Gran part d’aquestes experiències es 
van dur a terme en col·laboració amb la Fundació Make-A-
Wish i la Fundación Pequeño Deseo.
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Projecte ‘Nadal és tot l’any’
El projecte Nadal és tot l’any busca millorar la seva estada 
en el període d’hospitalització. Durant el darrer Nadal, juga-
dors i jugadores del primer equip de futbol masculí i femení 
–al costat de la Junta Directiva i els patrons de la Fundació– 
van dur a terme visites i van repartir regals a 1.015 infants 
de l’Hospital Sant Joan de Déu, l’Hospital Universitari Vall 
d’Hebron, l’Hospital de Sant Pau, l’Hospital Germans Trias i 
Pujol, l’Hospital de Nens de Barcelona, l’Hospital de Barce-
lona, l’Hospital Parc Taulí de Sabadell, el Cottolengo del Pare 
Alegre i la Casa Ronald McDonald. Aquesta iniciativa, des de 
2017/18 s’ha dut a terme sota la campanya Nadal tot l’any, 
amb els equips de seccions Barça Lassa de bàsquet, Barça 
Lassa d’hoquei patins, Barça Lassa d’handbol i Barça Lassa 
de futbol sala, que van visitar els infants hospitalitzats i van 
lliurar regals a 895 nens i nenes, durant les 10 visites efec-
tuades. 

Dintre d’aquest projecte, i gràcies a la col·laboració volun-
tària de l’empresa Magic Memories, 207 infants hospitalitzats 
i les seves famílies s’han pogut emportar com a record una 
fotografia realitzada amb photoshop amb la plantilla del pri-
mer equip i han gaudit amb unes ulleres 3D del tour virtual 
pel Camp Nou. 

MEMÒRIA FUNDACIÓ BARÇA
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Projecte ‘Robot Pol’
El projecte Robot Pol, en col·laboració amb la Fundació Éric Abi-
dal, permet, amb el suport de 33 socis –voluntaris, exjugadors i 
personal del Museu–, que els nens i nenes visquin una experi-
ència Barça a través d’un dispositiu teledirigit que els fa de guia 
virtual fins al terreny de joc. Aquesta visita al Museu i les instal·la-
cions del Club els permet viure un moment d’il·lusió  i oblidar-se 
una mica de la seva malaltia.  

A partir de la temporada 2018/19 cada dia feiner un infant 
d’un hospital ha realitzat aquesta activitat, i aquest any s’ha 
arribat a un total de 110 nens i nenes.  Aquest projecte es por-
ta a terme en acord amb la Fundació Enriqueta Villavecchia i 
els hospitals de Sant Joan de Déu, Hospital Universitari Vall 
d’Hebron, Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Hospital de 
Nens de Barcelona, Hospital Germans Tries i Pujol i Hospital 
Parc Taulí de Sabadell.
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La Fundació aposta per l’educació com a pilar fonamental en el 
desenvolupament dels infants i per això porta a terme diversos 
projectes en aquest àmbit, en aliança amb UNICEF o amb d’al-
tres de propis, com Masia Solidària. La Fundació Barça i l’UNICEF 
treballen en la seva aliança en aquest àmbit, que durant l’última 
dècada ha beneficiat un milió d’infants arreu del món. Un acord 

que el 2016 es va renovar fins al 2020 amb el compromís d’ampli-
ar l’aportació econòmica de la Fundació a l’UNICEF d’1,5 milions a 
2 milions d’euros l’any. Del 2006 al 2010 es va treballar a Swazi-
làndia, Malawi i Angola en la sensibilització, prevenció i detecció 
del VIH/Sida. Del 2011 a l’actualitat el treball se centra a Sud-àfrica, 
Ghana, el Brasil i la Xina, i s’usa l’esport com a eina educativa.

Programa d’accés a l’educació
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Masia Solidària és un projecte impulsat per la Fundació Bar-
ça i Masia 360 en el qual hi ha implicats 552 esportistes dels 
37 equips formatius del futbol masculí i femení i de les sec-
cions del Club. L’objectiu és despertar la consciència social 
dels esportistes i fomentar el benestar emocional dels parti-
cipants de diferents entitats del teixit social del territori.

Masia Solidària va desenvolupar un total de 63 accions 
amb 15 entitats. Cadascuna es va focalitzar en una causa so-
cial diferent:

1. Visita a gent gran a les residències de La Mallola (Esplu-
gues de Llobregat), Blau Almeda (Cornellà de Llobregat) i la 
Fundació Amics de la Gent Gran (Barcelona), en la qual van 
participar 60 nens i nenes de 8 a 10 anys, de les categories 
prebenjamins i benjamins de futbol. 

2. Visita a centres oberts, amb infants d’11 a 12 anys, de la 
categoria Aleví. Van participar nou equips en centres oberts 
d’educació social per a la infància a Saó-Prat (el Prat de Llo-
bregat), la Fundació Marianao (Sant Boi de Llobregat), la Fun-
dació Don Bosco (Sant Boi de Llob.), la Fundació Joan Salva-
dor Gavina (Barcelona) i Càrites (Sant Feliu de Llobregat). 

3. Activitat esportiva amb persones amb discapacitat física 
i psíquica, amb la Fundació Itinerarium i la Fundació Catala-
na per a la Paràlisi Cerebral, on van participar un total de set 
equips de 13 a 14 anys.

4. Experiència amb persones amb altres capacitats, de la 
Fundació Finestrelles, i la Special Olympics Catalunya-Fe-
deració ACELL. En aquest cas, hi van prendre part sis equips 
dels cadets (15-16 anys) i el sub-16 d’hoquei.

5. Visita a infants en situació de malaltia, de l’Hospital Sant 
Joan de Déu. Els esportistes participants van ser cinc equips 
de jugadors de 16-17 anys (tres cadets, el Juvenil de primer 
any de futbol i el sub-18 d’hoquei). 

6. Trobada amb pacients amb discapacitat neurològica, 
de l’Institut Guttmann i la Unitat d’Estimulació Neurològica 
(UEN). Els cinc equips juvenils d’handbol, futbol sala, futbol, 
el Júnior de bàsquet i l’hoquei sub-20 van viure l’experiència.

MEMÒRIA FUNDACIÓ BARÇA
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ESPORT PER AL DESENVOLUPAMENT / UNICEF

Esport com a eina de canvi
Aquesta temporada cal destacar la consolidació del projecte 
conjunt amb UNICEF de recerca i potenciació de l’impacte de 
l’esport per al desenvolupament en la vida dels infants i joves,  
del qual es va portar a terme la primera fase de recerca, que 
va tenir com a moment culminant la presentació de l’infor-
me Getting into the game el 28 de març, en un acte celebrat a 
l’Auditori 1899 del Camp Nou. 

Aquest informe, realitzat pel Centre de Recerca Innocenti 
d’UNICEF, és el resultat del primer any de recerca conjunta so-
bre l’impacte de l’esport per al desenvolupament en la infàn-
cia. Aquest acte d’alt nivell va estar presidit pel vicepresident 
de la Fundació Barça, Jordi Cardoner, i la directora executi-
va adjunta d’UNICEF, Charlotte Petri Gornitzka. A més a més 
l’acte va comptar amb la presència de figures destacades de 
l’esport i el desenvolupament com Michael Robinson, que va 
obrir l’acte amb el seu discurs; Khalida Popal, excapitana de 
la selecció afganesa de futbol; Mohammed Sidibay, que va 
ser nen soldat i ara és activista pels drets humans, i Rodrigo 
Mendes, director de l’Instituto Rodrigo Mendes. Prèviament 
es va celebrar la segona reunió del Grup de Treball en Esport 
per al Desenvolupament, liderat per les dues entitats. Aquest 
grup de treball multidisciplinari i multicultural té com a ob-
jectiu establir un consens que permeti dissenyar, planificar, 
fer seguiment i avaluar les activitats esportives per al desen-
volupament per a infants i joves. 

El Grup de Treball està format per més de 50 persones de 
més de 20 institucions d’arreu del món. En aquesta ocasió, els 
membres del grup de treball es van reunir per establir el full 
de ruta per crear el marc de treball d’esport per al desenvolu-
pament de la infància. 
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CARACTERÍSTIQUES QUE FAN DE L’ESPORT 
UN ALIAT VALUÓS EN LA PROMOCIÓ DEL DESENVOLUPAMENT

Quan s’enfoca de 
manera encertada, 
l’esport té l’habilitat 
de desenvolupar les 
fortaleses i les capacitats 
de les persones

L’esport promou la salut 
mental i física

L’esport ajuda a superar 
situacions traumàtiques

L’esport és una eina 
educativa. Inspira i motiva

L’esport serveix com 
una escola de vida on 
s’aprenen un seguit de 
valors i actituds positives 
que es poden aplicar a la 
vida quotidiana

L’esport facilita la inclusió dels 
infants i els joves

L’esport serveix de 
plataforma perquè nens 

i joves es congreguin a 
l’entorn d’una activitat 

comuna

L’esport transcendeix 
barreres geogràfiques, 

ideològiques, socials  
i polítiques i emergeix 

com un comú 
denominador entre 

pobles i cultures

L’esport esdevé una eina de 
comunicació poderosa





ALIANCES
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UNICEF
Durant l’exercici 2018/19 es va reforçar l’aliança entre l’UNICEF i 
la Fundació Barça. Aquesta temporada es van continuar imple-
mentant els programes a la Xina, Ghana, Sud-àfrica i el Brasil. 

L’objectiu del projecte conjunt a la Xina és protegir la infància 
i el seu entorn familiar en zones llunyanes i donar-hi suport. En 
aquest sentit es van mantenir les mateixes activitats de la darre-
ra temporada: implementació d’entrenaments que van reforçar 
les habilitats del professorat d’educació física i el desenvolupa-
ment de recursos per a la formació dels docents d’escoles rurals. 

Al Brasil l’atenció es va destinar a donar suport, en l’àmbit mu-
nicipal, als ensenyaments per a la protecció de la infància i la 

joventut per mitjà de l’esport i la comunicació. Les activitats es 
van adreçar a menors amb discapacitat i marginats del sistema 
educatiu. 

A Sud-àfrica es va fer reforç de l’educació física com a matè-
ria escolar, es va donar suport als educadors i es van engegar  
diàlegs en escoles amb elevats índexs de violència. El projecte 
vol reduir aquests indicatius de violència i millorar els resultats 
acadèmics. 

A Ghana la intervenció va servir-se de l’esport per promoure 
l’accés a l’educació i millorar les habilitats socials dels menors 
que resideixen en districtes deprimits.
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Esport per al desenvolupament
Un dels projectes conjunts més importants de l’aliança amb 
UNICEF és el treball elaborat en la recerca i potenciació de l’im-
pacte de l’esport per al desenvolupament en la vida dels infants 
i joves. En aquest àmbit aquesta temporada es va dur a terme 
la presentació de l’informe Getting into the game el 28 de març, 
en un acte celebrat a l’Auditori 1899 del Camp Nou. Es tracta de 
la primera fase de la recerca conjunta de les dues entitats.

El Centre de Recerca Innocenti d’UNICEF ha realitzat aquest 
informe inicial, que inclou una anàlisi a partir d’un treball de 
recerca, desenvolupat en 100 països d’arreu del món, que 
examina més de 300 programes en el camp de l’esport per al 
desenvolupament (S4D). L’informe constata que la participa-
ció en l’esport millora els resultats educatius i el desenvolupa-
ment d’habilitats dels nens i nenes, incloent-hi el seu apode-
rament, autoestima i capacitat de lideratge. Aquestes qualitats 
contribueixen al seu benestar general i a ampliar les seves 
perspectives de futur, segons reflecteix una nova investigació

L’acte de presentació de l’informe el van presidir el vice-
president del FC Barcelona i de la Fundació Barça, Jordi Cardo-
ner, i la directora executiva adjunta d’UNICEF, Charlotte Petri 
Gornitzka. També hi van assistir personalitats com el perio-
dista Michael Robinson, que en va fer el discurs inaugural, o 
figures de l’esport i el desenvolupament com l’excapitana de 
l’equip de futbol femení de l’Afganistan, Khalida Popalzai, o 
Rodrigo Mendes, director de l’Instituto Rodrigo Mendes del 
Brasil.

D’altra banda, uns dies abans d’aquest acte es va celebrar la 
segona reunió del Grup de Treball en Esport per al Desenvo-
lupament liderat per les dues entitats. Aquest grup de treball 
multidisciplinari i internacional, format per més de 50 perso-
nes de més de 20 organitzacions, té com a objectiu establir 
un consens d’actuació que permeti dissenyar, planificar, fer 
seguiment i avaluar les activitats d’esport per al desenvolupa-
ment que es porten a terme amb infants i joves. 

Campanya Dia Mundial de la Infància 
D’altra banda, en el Dia Mundial de la Infància, la Fundació 
Barça es va sumar a la iniciativa global de l’UNICEF que, 
amb lema #GoBlue, demanava a la ciutadania que pintés el 
món de blau per a la infància. L’acció tenia per objectiu que 
els infants fossin els únics protagonistes i que fessin sentir 
la seva veu, en nom seu i en el de tots els nens que viuen 
en la pobresa, que no poden assistir a l’escola o que són 
víctimes de la violència.

Els jugadors del primer equip del FC Barcelona Marc-An-
dré ter Stegen i Rafinha Alcántara van transmetre el missatge 
de suport de la campanya, demanant la difusió d’un vídeo 
conjunt de les dues entitats. Al vídeo també hi van participar 
alumnes de l’escola pública Eugenho Do Meio de Recife, del 
Brasil, on es desenvolupa un dels projectes d’inclusió per a 
nens i nenes amb discapacitat que financen conjuntament 
l’UNICEF, la Fundació Barça i l’Instituto Rodrigo Mendes. 
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Sant Joan de Déu
En el marc de l’aliança entre la Fun-
dació Barça i Sant Joan de Déu, es 
van portar a terme diverses accions. 
A l’octubre de 2018 es va col·locar la 
primera pedra del que serà l’hospital 
oncològic infantil més gran d’Europa, 
el Sant Joan de Déu Pediatric Can-
cer Center (SJDPCC), en un acte molt 
emotiu celebrat a l’auditori de l’Hospi-
tal. Durant l’acte institucional, la Fun-
dació Stavros Niarchos –partner de la 
Fundació Barça en programes de re-
fugiats, i soci fundador de l’hospital–, 
conjuntament amb la Fundació Messi, 
soci fundador de l’Hospital Sant Joan 
de Déu, van anunciar una aporta-
ció compartida (matching fund) de 
2,6 milions d’euros, quantitat que se 
suma als 5 milions aportats per l’SNF, 
amb la qual es va aconseguir comple-
tar els 30 milions d’euros (import ne-
cessari per garantir la construcció de 
l’hospital). 

Durant aquest acte es va comptar 
amb la presència de Leo Messi, que 
s’ha involucrat personalment, des de 
l’inici, tant en la campanya de capta-
ció de fons com en el projecte.  Sta-
vros Niarchos va conèixer la iniciati-
va per mitjà del Barça i no va dubtar 

ALIANCES / SANT JOAN DE DÉU
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a sumar-se a la causa. Des del 2017, 
data en la qual es va iniciar la cam-
panya #Paralosvalientes, la Fundació 
Barça ha mobilitzat tots els seus recur-
sos per ajudar a finançar aquest centre, 
que tindrà capacitat per atendre 400 
pacients l’any i tindrà una superfície 
de més de 8 mil metres quadrats, amb 
diverses àrees destinades a la recerca.

En el marc d’aquesta aliança, es va 

inaugurar la Penya Blaugrana Petits 
Valents, amb seu a l’Hospital Sant Joan 
de Déu i integrada principalment per 
nens ingressats en el centre, les seves 
famílies i voluntaris. 

La Fundació Barça forma part de la 
comissió de donants fundadors, que 
vetllarà pel desenvolupament del Sant 
Joan de Déu Pediatric Cancer Center 
durant la seva execució.
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“Amb aquesta iniciativa continuem 
combatent aquesta malaltia tan cruel 
com és el càncer, i entre tots poder 
col·laborar perquè això sigui més 
fàcil. Soc molt feliç de poder complir 
aquest somni” 
Leo Messi, capità del FC Barcelona

“Estem molt agraïts per la contribució 
que han fet la Fundació Barça, la 
Fundació Stavros Niarchos i Leo Messi, i 
tots els altres donants, però sobretot per 
la seva capacitat de mobilització social, 
que ens ha donat molta visibilitat” 
Manuel del Castillo, gerent de l’Hospital 
Sant Joan de Déu

“La Fundació Barça ens va parlar d’aquest projecte 
i ens va agradar molt. Després ens vam posar en 
contacte amb l’hospital, que, juntament amb la 
Fundació Messi, han estat uns grans catalitzadors 
del projecte”
Panos Papoulias, director adjunt de Programes  
i Estratègia de la Fundació Stavros Niarchos

“La Fundació Leo Messi, la Fundació Stavros Niarchos 
i la Fundació Barça hem estat col·laborant en aquest 
projecte durant aquests mesos, i és un honor anunciar 
que la Fundació Leo Messi i la Fundació Stavros 
Niarchos han fet l’aportació de 2,6 milions d’euros que 
faltaven per arribar als 30 que necessitàvem” 
Jordi Cardoner, vicepresident primer del FC Barcelona
i de la Fundació Barça

MEMÒRIA FUNDACIÓ BARÇA
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La Fundació Barça i la Creu Roja a Catalunya treballen conjun-
tament en un projecte d’educació en valors anomenat Tant se 
val d’on venim, adreçat a nens de 4 a 8 anys i les seves famí-
lies, on es treballen, a través de l’esport, valors com el respec-
te, el compromís, l’esforç, el treball en equip, la humilitat i la 
solidaritat. Les nostres accions han arribat a 4.000 persones, 
implicant-hi activament les famílies i el professorat de primà-
ria. La finalitat és fomentar el sentiment d’empatia i solidaritat 
vers la població refugiada i prevenir conductes discriminatò-
ries o racistes.

Durant les dues últimes temporades aquests tallers es van 
reforçar amb representacions artístiques que explicaven la 
crisi de les persones refugiades.

D’altra banda, la Fundació Barça va donar 257 caixes amb 
17.000 peces de material i roba esportiva. Aquesta donació, 
que forma part del projecte de donacions de la Fundació, està 
adreçada als col·lectius més vulnerables, especialment als 
nens, nenes i joves de Catalunya.  

La donació de roba esportiva (pantalons, samarretes, mit-
jons, jaquetes, etc.) i de material de marxandatge amb lo-
gotips del Barça es va lliurar a la Creu Roja per tercer any 
consecutiu. L’envergadura de la Creu Roja i la seva estreta 
vinculació amb el teixit social català situa l’organització en la 
primera línia de detecció de les carències socials.

Creu Roja Catalunya
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Open Arms 
Durant la temporada 2018/19, i en col·laboració amb profes-
sionals senegalesos, Open Arms va portar a terme el projecte 
Origen amb el suport de la Fundació Barça. Aquest programa 
té com a finalitat dotar 1.500 joves de la localitat de Mbour 
d’eines de formació, informació i sensibilització que els ajudin 
a potenciar el seu desenvolupament personal i professional. 
Durant el primer semestre del 2019 Proactiva Open Arms ha 
format 10 joves líders comunitaris senegalesos en diferents 
àmbits: formació professional, sensibilització sobre gènere, 
medi ambient, noves tecnologies, etc.

Com a part d’aquesta formació, els líders designats, “capi-
tans de la informació”, han visitat Catalunya per conèixer el 
treball de diferents organitzacions d’atenció a immigrants i 
refugiats. Un cop formats els capitans, ja han començat a for-
mar joves de la seva localitat. Paral·lelament, Proactiva Open 
Arms, la productora Newtral i la Fundació Barça han comen-
çat a dissenyar el guió d’un documental que té com a objectiu 
mostrar una altra imatge de l’Àfrica, a partir de les històries 
d’empresaris, esportistes o mestres locals.
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Fundació Leo Messi
La Fundació Leo Messi i la Fundació Barça col·laboren en di-
versos programes i campanyes, especialment focalitzats en 
temes pediàtrics d’investigació i per a la integració de nens i 
nenes vulnerables o amb discapacitat. 

Totes dues fundacions, de manera conjunta, donen suport a 
la recerca del nevus congènit i melanoma infantil, en col·labo-
ració amb la Fundació Clínic per a la Recerca Biomèdica. Amb 
aquesta entitat desenvolupen el Projecte Rabdomiosarcoma, 
per a la recerca sobre aquest càncer infantil que provoca tu-
mors en els teixits tous. El resultat és un fàrmac que permet 
reduir el creixement de determinats grups de cèl·lules del rab-
domiosarcoma. 

Amb l’Hospital Sant Joan de Déu es va portar a terme una 
campanya de captació de fons per construir el centre pe-
diàtric oncològic. Un projecte que va culminar amb l’acte de 
col·locació de la primera pedra del centre i la captació de 30 
milions d’euros necessaris per iniciar la construcció d’aquest 
nou centre de referència a escala mundial. 

A Síria es lliuren lots escolars als menors que han hagut 
d’abandonar els estudis per la guerra en una iniciativa desen-
volupada amb l’Oficina a l’Argentina del Fons de les Nacions 
Unides per a la Infància. Amb la Fundació Cecilia Baccigalupo 

es dona suport a programes esportius per a la integració de 
nens i nenes amb discapacitat intel·lectual.

Amb Special Olympics Catalunya, fundació creada per a po-
tenciar l’activitat física de joves amb discapacitat intel·lectual, 
les tres entitats col·laboren amb quatre escoles que van seguir 
el programa internacional de Special Olympics. El 2018, qua-
tre escoles van seguir el programa internacional de Special 
Olympics Young Athletes per a nens i nenes de 2 a 7 anys.   A 
Moçambic s‘estableix una col·laboració amb el projecte Es-
morzars a Moçambic, per cobrir les necessitats nutritives de 
nens i nenes d’entorns desfavorits. 

Finalment cal destacar que a l’Argentina, la Fundació Barça 
dona suport a la Fundació Messi en el programa amb meto-
dologia FutbolNet implementat a les poblacions de Rosario i 
Villa Gobernador Gálvez, i en col·laboració amb les municipa-
litats de Rosario, Villa Gobernador Gálvez, el Govern Provinci-
al de Santa Fe i el Club Deportivo Nueva Aurora. Al festival, ce-
lebrat al novembre a la Florida, hi van acudir 120 participants. 
A l’abril es va fer un seminari de capacitació adreçat a educa-
dors i tècnics esportius municipals, on van participar prop de 
20 persones. També es dona suport al projecte de residència 
per a mares, per acollir mares sense recursos.

MEMÒRIA FUNDACIÓ BARÇA
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Johan Cruyff 
Foundation
La Johan Cruyff Foundation es va crear el 1995 per promocio-
nar hàbits saludables entre els nens i nenes mitjançant l’exer-
cici físic. Treballa amb especial atenció amb els infants i joves 
en situació de vulnerabilitat. 

La col·laboració entre la Fundació Barça i la Johan Cruyff 
Foundation es va iniciar l’any 2015 a fi de fomentar la integra-
ció social de nens i joves, especialment els que estan en risc 
d’exclusió. L’acord permet construir, mantenir i dinamitzar un 
total de 15 Cruyff Courts a tot Catalunya, situats, la majoria, 
en entorns desfavorits. Són camps de futbol que promouen 
valors com la superació personal, el treball en equip i la in-
tegració social. Aquesta temporada hi van participar un total 
d’11.250 nens i joves. 

D’altra banda, cal destacar que es van construir quatre nous 
Cruyff Courts: el d’Andreu Fontàs, a Banyoles; el de Sergi Ro-
berto, a Reus; el Manel Estiarte, a Manresa, i el de les Roque-
tes, apadrinat per Ronaldinho i Carles Puyol. 

L’aliança amb la Johan Cruyff ha permès crear un torneig: 
Els Cruyff Courts 6vs6, campionat adreçat a nens i nenes de 
10 a 12 anys en què aquesta temporada van participar 2.400 
joves de diverses localitats catalanes.

MEMÒRIA FUNDACIÓ BARÇA
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Fundació 
Pies Descalzos
La Fundació Pies Descalzos és una organització no governa-
mental colombiana creada per l’artista Shakira amb l’objec-
tiu de fomentar l’educació pública de qualitat entre els nens 
i joves que estan en risc d’exclusió a Colòmbia. Actualment 
aquesta aliança, en col·laboració amb la Fundació Bancària 
“la Caixa”, se centra en la construcció d’un nou centre públic 
escolar a la ciutat de Barranquilla (Colòmbia) que permetrà 
que més d’un miler de nens i nenes gaudeixin d’una educa-
ció de qualitat i de franc. La construcció d’aquesta institució 
educativa tindrà lloc al barri El Bosque, un dels més desfa-
vorits de Barranquilla. També col·laboren en la construcció el 
Ministeri d’Educació Nacional de Colòmbia, el seu Fons d’In-
fraestructura i la Secretaria d’Educació Districtal de Barran-
quilla. El novembre del 2018 es va col·locar la primera pedra 
d’aquesta escola.

Es preveu que la institució entri en funcionament a principis 
del 2020. L’objectiu és prevenir la violència i promoure les ac-
tituds positives i col·laboratives mitjançant el treball dels edu-
cadors i la promoció d’accions i projectes esportius i educatius 
de qualitat, basats en els valors i el desenvolupament perso-
nal dels nens i nenes que es beneficiaran del projecte.

MEMÒRIA FUNDACIÓ BARÇA
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La Fundació Lilian Thuram va ser creada el 2008 per vetllar 
per una educació no xenòfoba i desmuntar els prejudicis ra-
cistes. L’aliança amb la Fundació Barça comparteix l’objectiu 
d’erradicar comportaments racistes dins i fora del terreny de 
joc. Amb un discurs consistent i molt ben articulat, l’exfutbo-
lista denuncia que les actituds discriminatòries són adquiri-
des socialment.

En aquesta temporada Lilian Thuram s’ha implicat en di-
verses activitats de la Fundació Barça. A finals del 2018 va 
participar en la presentació de l´Informe d’Avaluació del pro-
grama de refugiats al Líban, Grècia i Italià i que va presentar 
conjuntament amb el vicepresident primer Jordi Cardoner. 
Posteriorment, al mes de març va oferir un discurs motiva-
cional en el marc de l’esdeveniment Getting into the game, 
coorganizat amb l’UNICEF. 

Al mes d’abril va conèixer de primera mà el projecte amb 
menors estrangers sense referents adults a l’institut Martí 
Dot de Sant Feliu de Llobregat (Barcelona). 

També va visitar, al mes de març, el programa de refugiats 
de la Fundació Barça al Líban i, al mes de juny, els camps de 
refugiats de Skaramagas i Eleonas, a Atenes. 

Finalment, va participar en un acte organitzat per la Direc-
ció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA) 
de la Generalitat de Catalunya, on es van presentar casos 
d’inserció d’èxit de menors tutelats i extutelats per aquesta 
organització.

Fundació 
Lilian Thuram

MEMÒRIA FUNDACIÓ BARÇA
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Eric22Abidal Foundation és una entitat sense ànim de lucre 
que dona suport a projectes relacionats amb la salut i l’es-
port per a la infància. Des del 2016 col·labora amb la Fun-
dació Barça per fomentar el benestar dels nens i joves que 
pateixen malalties oncològiques. Aquesta aliança inclou la 
participació directa d’Éric Abidal en diversos projectes del 
programa Benestar Emocional Pediàtric que la Fundació duu 
a terme. 

Entre les accions posades en marxa es va continuar rea-
litzant el projecte Robot Pol, un programa que permet que 
els infants ingressats als hospitals puguin desplaçar-se vir-
tualment a espais com el Camp Nou o el Museu del Barça. Es 
tracta d’una experiència immersiva amb participació activa 
del menor que gaudeix de la visita i desconnecta de l’entorn 
hospitalari. Aquest any, amb el suport de la Fundació Enri-
queta Villavecchia, es va portar a terme també amb infants 
amb hospitalització domiciliària.

Una altra novetat d’aquesta temporada amb el projecte 
Robot Pol és el fet que es va utilitzar en els partits d’anada 
i tornada del Barça contra l’Olympic de Lió a la Champions 
League. També es va realitzar una connexió amb el Robot Pol 
durant l’entrenament de portes obertes que es va fer el ge-
ner del 2019.

Fundació Éric Abidal

MEMÒRIA FUNDACIÓ BARÇA
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La Fundació Edmílson va ser fundada el 2006 amb l’objec-
tiu de donar suport a l’educació i la formació professional 
de nens i adolescents i afavorir la seva inclusió social. In-
clou un programa educatiu, Sembrando Sueños, adreçat a 
menors de 6 a 14 anys als quals proporciona reforç escolar 
i activitats esportives, informàtiques i arts escèniques. La 
Fundació Barça dona suport a 1.200 beneficiaris d’aquest 
programa. Des de l’inici de la col·laboració de totes dues 
entitats, el 2006, es mira d’impulsar accions entre els joves 
més vulnerables, basades principalment en l’esport com a 
eina de transformació. 

A més d’aquesta col·laboració, la Fundació Edmílson dona 
suport al programa de prevenció de la violència a la favela 
de Maré, a Rio de Janeiro i altres països de l’Amèrica Llatina.

Una altra de les col·laboracions que es va portar a terme 
conjuntament és amb la Fundació Taquaritinga, també al 
Brasil, on es va donar suport a més de 300 nens i joves amb 
accions educatives, lúdiques i esportives per enfortir vincles 
familiars i comunitaris, lluitar contra l’absentisme i l’abandó 
escolar.

Fundació Edmílson
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La Fundació Barça amb el Departament de Benestar Social i 
Família de la Generalitat de Catalunya, l’Obra Social “la Cai-
xa” i vuit municipis de Catalunya (Salt, Tortosa, el Vendrell, 
Figueres, Manresa, Lleida, Lloret de Mar i Manlleu) han es-
tablert l’aliança #Invulnerables, que té com a objectiu lluitar 
contra la pobresa a Catalunya. 

Durant aquesta temporada es va treballar amb programes 
d’inclusió amb metodologia FutbolNet als municipis #Invul-
nerables. Cal destacar la consolidació del treball inclusiu de 
la intervenció que s’ha fet tant per al desenvolupament per-
sonal dels beneficiaris com per promoure l’educació en va-
lors, en la igualtat, en la integració i en la inclusió.

Aquesta col·laboració, que està impulsada per la patrona 
de la Fundació, Sor Lucía Caram, consisteix a dissenyar inter-
vencions coordinades adreçades als nens i nenes i les famí-
lies que viuen en risc d’exclusió. La Fundació Barça aporta la 
metodologia FutbolNet, un programa d’activitats esportives 
per millorar les relacions i promoure un entorn saludable. 

#INVULNERABLES
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ALIANCES / SCHOLAS OCCURRENTES

Scholas Occurrentes és una xarxa mundial de centres edu-
catius impulsada pel papa Francesc per integrar totes les co-
munitats educatives del món, especialment les que disposen 
de menys recursos. La col·laboració amb la Fundació Barça 
es va iniciar el 2015, quan Scholas Occurrentes va arribar a 
Tarragona amb el programa Scholas Ciutadania. Al març del 
2019 es van organitzar aquestes jornades a Barcelona, on 
van participar uns 300 estudiants de secundària en activitats 
relacionades amb la desigualtat, la violència de gènere, la 
discriminació, el bullying i els estereotips

Scholas Ciutadania mira de promoure la participació i el 
compromís social, cívic i polític. Així mateix, proposa a l’es-
tudiant acostar-se a la seva comunitat des d’una perspectiva 
constructiva, on l’adolescent hi participa per mitjà de la re-
cerca i la presentació posterior de propostes i solucions.

D’altra banda, la Fundació Barça va col·laborar amb la ma-
rató #StopCyberBullyingDay-Scholas Talks, esdeveniment en 
el qual van participar 1.544 joves de 48 països i experts en la 
problemàtica d’assetjament escolar.

Scholas Occurrentes
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Special Olympics
Entre les activitats dutes a terme conjuntament, destaquen la 
Marxa Special Olympics per la ciutat de Barcelona, o el projec-
te ONE TEAM de l’Eurolliga, que han implicat la secció de bàs-
quet blaugrana amb diferents seccions Special de Catalunya. 

En el marc de la relació amb el Barça, es va crear La Penya 
Special, vinculada a Special Olympics Catalunya i a la Fede-

ració ACELL. El Camp Nou va acollir la celebració d’un sim-
posi per promoure la creació de Special en clubs ordinaris. 
En l’esdeveniment també es van lliurar els Premis Nacionals 
Special Olympics.

Aquesta temporada les intervencions han tingut lloc a Ca-
talunya, Andorra, França i Abu Dhabi.
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Fundació Catalana  
de Futbol

Pau Gasol

Per tercer any consecutiu, la Fundació Barça i la Fundació Pri-
vada Catalana de Futbol va organitzar Enfutbola’t, Futbol per 
a tothom, un torneig de futbol i futbol sala per a jugadors i 
jugadores amb algun tipus de discapacitat física, psíquica o 
sensorial. 

Es va iniciar el 2017 i va haver-hi una participació de 350 
joves i en dos anys ja s’han constituït 49 equips amb 700 ju-
gadors i jugadores. La III edició d’Enfutbola’t s’ha celebrat al 
camp municipal de Cornellà i Complex Esportiu de Cornellà 
de Llobregat.

L’objectiu d’aquest torneig és donar la possibilitat de par-
ticipar en una competició convencional i inclusiva, a més de 
gaudir d’un dia farcit d’emocions i diversió.

A més, s’han lliurat beques a 450 menors de 19 anys perquè 
tots els jugadors i jugadores que pertanyen a famílies amb 
pocs recursos puguin practicar el futbol federat.

El mes de juny la Fundació Barça i la Gasol Foundation van signar un conveni de col·laboració que portarà les accions socials 
de totes dues entitats a Catalunya i als Estats Units. Aquesta nova aliança busca donar suport a la infància i la joventut dels 
col·lectius més vulnerables mitjançant les pràctiques saludables, l’esport i l’educació en valors.

Per dissenyar el projecte de col·laboració conjunt entre aquestes dues institucions, durant el primer semestre del 2019 es van 
mantenir reunions de disseny i formació dels equips en les metodologies de les dues entitats. Com a resultat, s’ha conceptua-
litzat un projecte que s’implementarà durant la temporada vinent.
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La col·laboració entre el Departament de Justícia i la Funda-
ció Barça permet facilitar la reinserció dels joves interns a 
través de l’aprenentatge de valors com el respecte, el treball 
en equip i l’autoestima, associats a la pràctica esportiva en 
equip. La metodologia FutbolNet és l’eina que s´aplica al cen-
tre educatiu lleidatà El Segre i al de Can Llupià, a Barcelona.

La intenció és expandir aquest programa als sis centres de 
justícia juvenil que hi ha a Catalunya. 

El programa ajuda els destinataris a desenvolupar habi-
litats socials com l’empatia, a controlar les emocions, a mi-
llorar la seva autoestima i a posar en pràctica estratègies de 
resolució de conflictes per mitjà del diàleg. En aquest entorn, 
l’activitat esportiva té un enfocament de cohesió de grup que 
defensa el joc net i el respecte a l’adversari com a actituds 
indispensables en el terreny de joc.

La Fundació Barça, en col·laboració amb les diputacions de 
Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona, duu a terme cada any 
el programa d’inclusió social amb metodologia FutbolNet, 
que s’ha aplicat a 69 municipis catalans des del 2012. Aquests 
municipis de tot el territori català contribueixen a la imple-
mentació del programa, que beneficia nens i nenes en risc 
d’exclusió social. 

L’aliança amb les diputacions i els ajuntaments on es de-
senvolupa el programa permet expandir aquesta metodolo-
gia per tot el territori català, i impulsar així el benestar físic i 
emocional dels infants més vulnerables.

El programa també vol utilitzar la pràctica esportiva com a 
catalitzadora del compromís individual i col·lectiu dels parti-
cipants vers les comunitats a què pertanyen.

Justícia Juvenil

Diputacions
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Stavros Niarchos Foundation
Per tercer any consecutiu la Fundació Stavros Niarchos (SNF) 
va donar suport a la Fundació Barça en el programa de re-
fugiats a Catalunya, Itàlia, Grècia, i el Líban, amb l’objectiu 
d’impulsar la integració de nens, nenes i adolescents en les 
comunitats d’acolliment.

L’objectiu principal de la col·laboració és oferir suport psi-
cosocial i facilitar la integració als infants i joves que han 
passat per la traumàtica experiència de la guerra i l’exili.

Aquestes iniciatives han aconseguit millorar la convivèn-
cia, reduir la por en els conflictes que hi ha entre els menors, 
afavorir la convivència, incrementar la confiança en si ma-
teixos i augmentar la sensació de seguretat. Aquest impacte 
tan positiu s’ha confirmat gràcies a l’elaboració d’un informe 
d’avaluació del programa dut a terme amb beneficiaris i edu-
cadors dels projectes dels tres països on s’ha treballat durant 
aquests dos anys.

D’altra banda, la Fundació Stavros Niarchos va ser un dels 
donants destacats del projecte hospitalari Sant Joan de Deu 
Pediatric Cancer Center, que juntament amb la Fundació Leo 
Messi, van fer possible assolir la xifra dels 30 milions. 

PARTNERS

Fundació Bancària “la Caixa”
La col·laboració entre la Fundació Barça i “la Caixa” es va inici-
ar el 2009 i, durant aquesta dècada, s´han desenvolupat diver-
ses accions. Aquesta temporada, cal assenyalar tres activitats: 
la col·laboració amb la Fundació Pies Descalzos, amb la  Johan 
Cruyff Foundation i el suport al projecte de prevenció de la vi-
olència escolar a Catalunya.

Al mateix temps, i durant el curs 2018/19, la Fundació Barça 
ha creat uns tallers de sensibilització sobre bullying a través 
de l’esport en escoles de primària de tot Catalunya. Hi han par-
ticipat 17.885 estudiants d’un total de 155 escoles situades en 
51 localitats.

Les temporades anteriors van treballar conjuntament en les 
iniciatives Som el que mengem i Joves solidaris, incorporades 
als programes Barçakids i FutbolNet, l’objectiu del qual era 
transmetre valors a través de l’esport. 

Partners
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BEKO
Una temporada més, Beko va continuar promovent els hàbits 
de vida saludable amb la seva campanya Eat Like a Pro. Amb 
la col·laboració de la Fundació Barça i UNICEF, es va elaborar 
un estudi sobre hàbits saludables, amb l’objectiu de prevenir 
l’obesitat infantil i de prendre consciència sobre la importàn-
cia de tenir una alimentació sana i de fer esport, convidant 
els nens i nenes a imitar l’estil de vida saludable dels seus 
herois esportius. 
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NIKE
Mitjançant el treball de Nike i la Fundació Barça, els nens, ne-
nes i joves de la província de Barcelona participen en diversos 
esports i juguen amb entrenadors compromesos amb el seu 
desenvolupament. A través de l’esport es millora la seva aten-
ció, sociabilitat, actitud i rendiment acadèmic.

MEMÒRIA FUNDACIÓ BARÇA

Scotiabank
Scotiabank és, des del 2016, partner del Club i també de la 
Fundació Barça. Gràcies al seu compromís, l’impacte dels 
programes de la Fundació Barça continua creixent a l’Amè-
rica Llatina.

Aquest any, la metodologia FutbolNet va arribar a 7.800 
nens i joves de les zones més vulnerables de Mèxic, El Salva-
dor, Costa Rica, Colòmbia, el Perú i Xile, on es promou l’esport 
com a eina d’educació en valors. 

Al llarg d’aquests tres anys d’aliança s’ha arribat als 12.000 
beneficiaris. La pràctica esportiva, ben instrumentalitzada, 
permet que els nens i joves adquireixin hàbits i valors que 
d’una altra manera serien difícils d’assimilar, com, per exem-
ple, el treball en equip, l’esperit de superació i l’esforç indivi-
dual en favor del grup.

Fundació Mapfre
El suport de la Fundació Mapfre des del 2012 ha estat clau 
per a l’èxit del programa de prevenció de violència juvenil a 
la favela de Maré de Rio de Janeiro, i Sao Paulo (Brasil), on la 
Fundació Barça porta a terme dos projectes del programa de 
prevenció de violència juvenil.

Gràcies al programa, més de 3.000 nens, nenes i joves, amb 
risc d’exclusió social d’entre 8 i 16 anys, han pogut accedir a la 
pràctica esportiva i, paral·lelament, als beneficis que té per a 
la convivència i la cohesió del grup.

Konami
La Fundació Barça, amb el suport de Konami, va iniciar un pro-
jecte d’inclusió a través de l’esport adreçat a nens i nenes amb 
capacitats diferents –intel·lectuals, visuals i auditives– al Japó. 
Per a aquest propòsit es van formar 110 entrenadors de futbol 
en la metodologia FutbolNet.

En aquest projecte es fomenta la participació de nens i 
nenes, indistintament de les característiques i habilitats que 
tingui cadascú, i amb la voluntat de crear espais totalment in-
clusius entre nens i joves amb i sense discapacitat. El projecte 
té com a objectiu oferir l’oportunitat que els participants pu-
guin jugar, compartir experiències i expressar-se lliurement 
sense que ningú se’n senti exclòs.
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Thom Browne
Thom Browne ha donat suport al programa diversitat de la 
Fundació que per segon any consecutiu s’ha dut a terme a set 
escoles públiques de Nova York, en l’anomenat districte 75. 
Amb col·laboració amb el Departament d’Educació (DOE) de 
New York City s’ha treballat aplicant la metodologia FutbolNet 
al seu pla d’estudis d’educació física i a la programació extra-
curricular, amb l’objectiu d’afavorir la integració a través de 
l’esport dels nens i nenes amb necessitats educatives especi-
als. Els mestres d’educació física de les escoles seleccionades 
han rebut formació d’aquesta metodologia i sessions intensi-
ves de desenvolupament professional i capacitació organit-
zades per la Fundació Barça. El programa també va incloure 
visites d’experts en l‘esmentada metodologia, que van donar 
orientació i suport addicionals durant tot el curs escolar.

El programa va culminar amb un gran festival inclusiu a l’illa 
de Randall de Nova York, on van participar més de 350 estu-
diants locals.

Fundació Climent Guitart
La Fundació Barça i la Fundació Climent Guitart han signat un 
acord de col·laboració per desenvolupar dos projectes socials 
per a la promoció i la inclusió social de joves migrants sense 
referents adults i per fomentar el benestar emocional de les 
nenes i els nens que han superat malalties greus, mitjançant 
el reforç d’emocions positives. 

Durant aquesta temporada es va dur a terme un campus 
d’hostaleria per a joves menors d’edat no acompanyats, jun-
tament amb els seus educadors, a Lloret de Mar, on van rebre 
formació específica d’hostaleria.           

Aquesta acció té com a objectius específics l’adquisició 
d’hàbits, habilitats i destreses que els possibilitin portar a 
terme un rol professional, desenvolupar competències que 
permetin ampliar les seves expectatives laborals i rebre una 
orientació laboral en el procés de transició a la vida laboral.

PARTNERS

Fundació Telmex
Aquesta temporada la Fundació Barça i la Fundació TELMEX 
van posar en marxa un projecte per desenvolupar a Mèxic 
el programa FutbolNet, que utilitza el futbol i l’activitat física 
com a eines de reflexió i canvi per millorar la vida de nens i 
joves que es troben en contextos d’exclusió social.

Mitjançant el programa es fomenten valors com l’esforç, el 
respecte, el treball en equip, la humilitat i l’ambició, entesos 
des de la cultura de la cooperació, per obtenir millores indi-
viduals i col·lectives.

Des del 2009 la Fundació TELMEX TELCEL impulsa el pro-
grama De la Calle a la Cancha, una experiència d’èxit que 
està focalitzada a donar suport a joves en situacions vulne-
rables.
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AGBAR
Gràcies a la col·laboració de la Fundació AGBAR, nens i ne-
nes i joves vinculats a les 250 entitats socials d’arreu de Ca-
talunya que col·laboren amb la Fundació Barça van poder 
gaudir de l’emoció de viure en directe els partits del Barça 
al Camp Nou. Aquests infants i joves amb situació de vul-
nerabilitat van veure, durant la temporada, diversos partits 
del primer equip gràcies a aquesta iniciativa, que els per-
met viure una experiència Barça i que de ben segur serà un 
gran record.  

Cambra de Comerç de Bogotà
La Fundació Barça i la Cambra de Comerç de Bogotà (CCB), 
amb el suport de la Secretaria de Seguretat, Convivència i 
Justícia del Districte, han establert un acord de col·laboració 
per desenvolupar programes de prevenció de la violència 
juvenil mitjançant la metodologia FutbolNet, amb l’objectiu 
d’arribar a més de 500 joves en cinc localitats de Bogotà. 

Altres
Entre altres col·laboracions amb la Fundació Barça, també 
cal destacar les aportacions d’Airpharm, Mundo Sano i Da-
nish Refugee Council. 

PARTNERS

SHELL
El suport de Shell fa possible que la Fundació Barça arribi a 
6.000 nens i nenes a Qatar, Egipte i l’Aràbia Saudita, on s’ha 
aconseguit que les nenes –algunes amb síndrome de Down– 
practiquin esport.

A través de la metodologia FutbolNet es fomenta l’educació 
en valors, la inclusió social i la igualtat de gènere. Shell dona 
suport als programes de la Fundació des del 2012, i ha arribat 
a una xifra total de més de 20.000 nens, nenes i joves benefi-
ciaris de diferents països.





+ACTIVITATS
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+ ACTIVITATS / ESPAI FUNDACIÓ

Durant aquesta temporada l’Espai Barça Fundació va registrar més de 75.000 visites que van poder conèixer mitjançant les 
noves tecnologies la tasca social que porta a terme l’entitat. Ubicat a la Sala París del Camp Nou, té com a objectiu mostrar el 
poder transformador de l’esport per mitjà dels programes, aliances i metodologies de la Fundació. 

Al mateix temps s’han actualitzat alguns dels continguts de l’espai i s’han afegit noves zones de projecció de documents 
audiovisuals sobre els programes i les campanyes que es porten a terme.

Espai Barça Fundació 

Amb l’objectiu de donar a conèixer la tasca de la Fundació, 
aquest any es van continuar organitzant trobades informatives 
amb col·lectius i personalitats de diversos àmbits socials i em-
presarials, entre els quals destaquen: representants d’univer-
sitats i escoles de negocis de Barcelona; directors i directores 
d’escoles de secundària de Barcelona del barris de les Corts, 
Sants i Sant Gervasi; gerents dels principals centres hospitalaris 
de Barcelona, i la Penya Barcelonista Matinera (Arsenal). D’altra 
banda, pel que fa al Club es van fer reunions amb una impor-
tant representació dels Barça Legends, amb els responsables de 
les àrees esportives del Club, el primer equip femení i el primer 
equip d’handbol.

Aquestes trobades consisteixen en la visita a l’Espai Barça 
Fundació i, posteriorment, en una xerrada sobre la feina de 
l’entitat a càrrec del vicepresident primer del FC Barcelona i de 
la Fundació Barça, Jordi Cardoner, i de la directora general de la 
Fundació Barça, Mària Vallès.

Trobada amb ‘influencers’
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Voluntariat amb socis del Barça

Una representació del FC Barcelona formada per Teresa Ba-
silio, delegada de Cultura de la Junta Directiva; Josep Vives, 
portaveu del Club, i Nicolás Rubio, coordinador de progra-
mes internacionals de la Fundació Barça, van participar a la 
45a edició de la Fira Internacional del Llibre de Buenos Aires. 
Aquesta visita, organitzada en col·laboració amb l’Institut Ra-
mon Llull, s’emmarca dins l’estratègia cultural del Club, amb 
l’objectiu de difondre i posar en valor aquest vessant de la 
seva activitat en l’àmbit internacional.

Els representants del Club i de la Fundació Barça van 
participar en diferents esdeveniments del certamen per 
parlar de la dimensió social, cultural i esportiva del Club. 
Cal destacar especialment la ponència Fundación Barça y 
Fundación Leo Messi: uniendo fuerzas para la inclusión social 
a través del deporte en Rosario.

Des del 2017/18, la Fundació Barça, juntament amb l’àrea 
social del Club i amb la col·laboració de l’Agrupació Barça 
Jugadors, va continuar impulsant el programa de voluntari-
at, en què van participar un total de 40 persones entre socis 
i exjugadors.

En línia amb l’objectiu inicial del projecte, la iniciativa va 
aconseguir assolir la finalitat d’acostar els socis del Barça 
a la Fundació i generar sensibilitat social. Quant al suport 
del programa FutbolNet, els voluntaris i les voluntàries 
participants van donar suport a la inclusió dels infants i 
joves a través de la pràctica esportiva. En aquest sentit, 
es va comptar amb set socis joves (d’entre 18 i 30 anys) i 
exjugadors i exjugadores que van poder dinamitzar les 
sessions de FutbolNet, les quals, un cop a la setmana, es van 
portar a terme en diferents punts de Catalunya.

Pel que fa al projecte Robot Pol, els voluntaris i les voluntà-
ries van tenir un paper cabdal en acompanyar la visita des del 
Museu o des del domicili o l’hospital. Gràcies als 33 voluntaris 
que van formar part del projecte, 110 infants van poder abs-
treure’s de la malaltia per una estona, i experimentar emoci-
ons positives, tot gaudint del Tour del Camp Nou Experience. 

Testimonis 
“El sol fet de veure que, per una estona, són capaços 

d’evadir-se de l’entorn hospitalari, és un pas molt important.”

“Una experiència que omple. La gratitud rebuda dels infants 
i famílies no té preu.”

La Fundació Barça i la Fundació Messi a la Fira 
del Llibre de Buenos Aires
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La Fundació Barça va ser guardonada amb el Premi Valors 
Solidaris del diari Sport, un esdeveniment inèdit a Espanya, 
que premia els esportistes, institucions, fundacions i empre-
ses que han sabut transmetre millor els valors humans i es-
portius al llarg del 2018. A l’acte hi van assistir Jordi Cardoner, 
vicepresident primer del FC Barcelona i de la Fundació Barça 
i Josep Vives, portaveu de la Junta Directiva del FC Barcelona.

Aquests premis tenen com a propòsit divulgar les accions 
esportives i cíviques que eleven l’esport a la seva màxima 
representació social. S’han valorat totes les idees i projectes 
que serveixen de guia, referència i exemple en l’àmbit 
individual i col·lectiu. Valors com l’esforç, l’empatia, la 
solidaritat, la disciplina o la capacitat de superació.

Premi Valors Solidaris 
del diari ‘Sport’

L’Auditori 1899 va acollir el 5 de juny passat una de les sessions de la 10a edició del BCN Sports Film Festival, titulada Els 
colors de l’esport. Entre els sis curtmetratges presentats en destaca un de dedicat a la figura del jugador del FC Barcelona Ous-
mane Dembélé. El documental ens mostra com amb tan sols 21 anys Ousmane ha esdevingut un ídol per a tots els nens de 
la ciutat de La Madeleine. A partir de les mirades d’infants del barri, amics i professors s’explica la història de la seva reeixida 
trajectòria professional. És el primer cop que aquesta producció es projecta en un festival. 

El BCN Sports Film Festival és un festival de referència internacional dins l’àmbit esportiu. Aquest certamen reconegut 
és obert a totes les produccions audiovisuals que tenen l’esport com a tema comú. Del 3 al 9 de juny s’ofereixen obres 
audiovisuals de diferents gèneres i formats. Històries humanes on la rivalitat, el treball en equip o en solitari i l’esforç 
individual o col·lectiu acaben per formar part de la vida i de l’evolució dels infants i joves d’arreu del món.

Entre els seus principals objectius hi ha la cerca, la divulgació i el coneixement de les creacions audiovisuals 
relacionades amb l’esport en general, en totes les formes d’expressió possibles. El fenomen de l’esport com a 
representació social explica la seva rellevància com a espectacle. 

BCN Sports Film Festival
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Premi Culer de l’Any del diari ‘Sport’
El diari Sport va celebrar aquest any la primera edició dels 
premis Culer de l’Any, en què un dels protagonistes va ser 
Éric Abidal, que va rebre aquest reconeixement en la prime-
ra gala celebrada el 14 de febrer passat a l’Auditori 1899. Un 
esdeveniment en el qual també van ser premiats: Nujeen 
Mustafá, la noia siriana refugiada i protagonista de la cam-
panya de Nadal de la Fundació (Premi al Culer Internacio-
nal); la Fundació Leo Messi (Premi a la Solidaritat); sor Lucía 
Caram, patrona de la Fundació Barça (Premi Especial), Xavi 
Pascual, entrenador del primer equip d’handbol (Premi a la 
Trajectòria Culer) i Joan Casals, l’Avi del Barça (Premi al Soci 
Culer de l’Any).

A l’acte hi van assistir una extensa delegació del FC Barce-
lona encapçalada pel president del Club, Josep Maria Barto-
meu; el vicepresident primer, Jordi Cardoner; el vicepresident 
esportiu, Jordi Mestre; els directius Pau Vilanova, Xavier Vila-
joana i Jordi Argemí, a més del CEO del Club Òscar Grau i el 
secretari tècnic del primer equip Éric Abidal.

Jordi Cardoner, vicepresident primer del FC Barcelona i de 
la Fundació Barça, va explicar el programa de suport a nens 
i nenes refugiades de la Fundació Barça, amb el suport de 
l’SNF, en el diàleg organitzat per l’Alt Comissionat de les 
Nacions Unides per als Refugiats (ACNUR) a la seva seu de 
Ginebra sobre els reptes de la protecció d’aquestes persones 
en entorns urbans. 

El vicepresident primer, juntament amb diversos líders 
d’organitzacions esportives internacionals, administracions 
municipals, personalitats del món de l’esport professional i 
la societat civil, van parlar en aquesta cimera dels múltiples 
rols que exerceix l’esport per aconseguir resultats socials po-
sitius per a les comunitats de refugiats i desplaçats interns. 
La Fundació Barça, mitjançant la metodologia FutbolNet, 
dona suport psicosocial a nens i nenes i joves refugiats i 
afavoreix la seva integració en les comunitats d’acolliment, 
específicament a Grècia, Itàlia, el Líban i, recentment, a Cata-

lunya. L’informe d’avaluació d’enguany ha permès conèixer 
millor l’impacte del programa, del qual cal destacar l’aug-
ment de confiança i autoestima dels participants, l’impacte 
en la millora de la seva actitud, i com han arribat a conviure 
en pau i sentint-se en un espai més segur. 

Marc-André Ter Stegen, porter del FC Barcelona, va ser el pa-
drí de la 15a edició del llibre Relats Solidaris de l’Esport, una 
iniciativa que impulsa un grup de més de 50 reconeguts pe-
riodistes de l’àmbit esportiu i que gaudeix del suport de la 
Fundació Barça. L’acte de presentació, a més del porter ale-
many, va tenir com a protagonista el pare Manel, impulsor de 
l’entitat beneficiària d’aquesta edició. La Fundació Pare Ma-
nel és una institució sense ànim de lucre, arrelada als barris 
del Verdum i de Roquetes de Barcelona, que desenvolupa i 
lidera projectes d’acció social i educativa destinats a infants, 
joves i famílies que es troben en situació de vulnerabilitat 
social.

Relats solidaris de l’esport
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Premi Universitat  
i Societat
La Fundació Barça ha estat reconeguda per la seva tasca en 
suport a l’accés a l’educació d’infants de tot el món amb el 
Premi Universitat-Societat del Consell Social de la UAB. Tot i 
que aquests premis tenen un llarg recorregut, aquesta edició 
és la primera en què aquest estament organitza un esdeve-
niment especial per atorgar aquests guardons. El vicepresi-
dent primer del Barça i de la Fundació, Jordi Cardoner, va re-
collir aquest guardó en un acte celebrat a la UAB.

Al llarg dels darrers 15 anys, el Consell ha premiat persones 
de trajectòries i àmbits diversos, entre d’altres: Juan Marsé, 
Jordi Solé Tura, Anna Veiga, Carlos Jiménez Villarejo, Paco 
Candel, Anna Lizarán, Andreu Mas-Colell, Josep M. Bricall, 
Iñaki Gabilondo, Maria Reig, Maria Jesús Izquierdo, Josep 
Oliu, Johan Cruyff, Joan Soto, Josep Cuní, Bonaventura Clotet 
i les dones d’El Celler de Can Roca.

Una de les gran novetats d’aquesta temporada va ser que 
les diferents disciplines d’esports amateurs van lluir a la sa-
marreta de joc el logo de la Fundació Barça. Una col·labora-
ció que porta, per primer cop, a lluir una marca de manera 
conjunta en tots els esports (llevat del patinatge, que no es 
vesteix amb samarreta de joc). Aquesta unió entre Fundació 
i esports amateurs reforça el vessant social d’aquest col·lec-
tiu, alhora que posa en valor les samarretes de joc dels di-
ferents esports.

Aquesta col·laboració es va anunciar en l’acte de presen-
tació Els Esports Amateurs del Barça, que es va dur a terme 
al Palau Blaugrana, en què van participar més de 1.000 es-
portistes de les diferents disciplines. A l’inici de l’acte es va 
fer una fotografia de família on hi havia un representant de 
cada esport amb la seva samarreta de joc, tots ells acompa-
nyats de Jordi Cardoner, com a representant de la Fundació, 
i Oriol Tomàs, com a representant dels esports amateurs.

Els esports amateurs sumen amb la Fundació
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Programa 
‘Masia Emoció’ 
La temporada 2018/19 la Fundació va col·laborar en el pro-
grama d’educació emocional Masia Emoció, en què van par-
ticipar 643 esportistes corresponents a les categories forma-
tives del Club (Prebenjamí, Benjamí, Aleví, Infantil, Cadet i 
Juvenil).

En un total de 60 sessions, es van abordar diferents aspec-
tes, en funció de les necessitats dels esportistes: autoestima, 
emocions, empatia, coneixement del cervell, comunicació 
assertiva, creativitat i gestió de la por. Tanmateix, el progra-
ma va anar més enllà dels esportistes i es van fer 22 forma-
cions per a persones del seu entorn, com ara entrenadors 
(capacitació emocional), taxistes (acompanyament a l’espor-
tista), Comissió Esportiva i personal de Masia 360.

Barçaland i Ciutat dels Somnis
Aquesta temporada, la Fundació Barça ha tornat a ser pre-
sent en dos esdeveniments lúdics infantils que tenen lloc 
durant l’època nadalenca, Barçaland i Ciutat dels Somnis, 
amb l’objectiu de contribuir en la presa de consciència de la 
població infantil sobre situacions d’exclusió i violència. 

Per una banda, la Fundació ha format part del Barçaland: 
un esdeveniment infantil que anualment organitza el Club 
i que, enguany, va celebrar-se des del 23 de desembre fins 
al 5 de gener, a l’esplanada del Camp Nou. Durant el festi-
val, 523 infants van poder gaudir de l’activitat dinamitzada 
per la Fundació, dintre del camp de futbol de 3 X3, que es va 
instal·lar.

Per altra banda, la Fundació Barça ha tingut espai a la 
Ciutat dels Somnis, festa organitzada per la Fira de Montjuïc 
de Barcelona del 27 al 31 de desembre, on es disposava de 
dos camps de futbol i una pista de bàsquet. A l’activitat de la 
Fundació hi van participar 4.671 infants.

En tots dos esdeveniments, a través de les seves activitats,  
la Fundació ha incidit en tres temàtiques: bullying, persones 
refugiades i inclusió de persones amb discapacitat, emprant 
la metodologia FutbolNet, fet que ha permès la vivència i la 
reflexió entorn d’aquestes causes.

Pel que fa a la temàtica de refugiats, l’activitat pretenia 
que els infants reflexionessin sobre les experiències que 
viuen les persones refugiades, utilitzant elements com un 
mapa i imatges reals de les travessies que fan; i, en segon 
lloc, es potenciava que els infants posessin en pràctica acti-
tuds “d’acollida” i d’“integració” durant el partit.

En el cas de bullying, es tenia com a objectiu ajudar a acla-
rir el fenomen, i aplicar estratègies de cooperació. 

Finalment, en el cas de la diversitat funcional, es va fo-
mentar l’empatia vers les persones amb discapacitat, fent 
servir diferents suports (cadira de rodes, ulleres pintades) 
durant el partit de bàsquet o futbol.
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Durant l’exercici 2018/19 es va consolidar el Pla de Comunicació 
definit al pla estratègic, incorporant accions concretes per com-
memorar el 25è aniversari de la creació de la Fundació. Aquesta 
efemèride centra les accions comunicatives en aquest exercici. 
Per aquest motiu, l’entitat ha dissenyat un pla específic que es 
continuarà desenvolupant durant la nova temporada.

Es van crear nous continguts per explicar i difondre el treball 
de la Fundació a Catalunya i a tot el món a través de diversos 
canals (revista, web, xarxes socials, conferències, Barça TV, 
mitjans externs...). En total es van elaborar 22 vídeos, es van 
publicar quatre números de la revista Fundació, es van distri-
buir 91 notes de premsa i es van editar diversos estudis i infor-
mes. Així mateix, es va donar cobertura informativa a més de 
35 actes propis i es van organitzar diverses rodes de premsa, 
tant a Catalunya com en altres països on treballa la Fundació.

Revista Fundació
La revista corporativa de la Fundació ha experimentat un canvi 
important amb un increment en el nombre de pàgines (actual-
ment en té 52) i amb una periodicitat quadrimestral. Amb aques-
ta reformulació es mira d’oferir als nostres socis un tractament 
més ampli sobre els contextos d’emergència social en què la 
Fundació intervé. 

L’objectiu d’aquest canvi és millorar la transparència, el conei-
xement i la sensibilització davant determinades problemàtiques. 
Així mateix es van potenciar les col·laboracions externes de pe-
riodistes especialitzats en l’àmbit social i humanitari i s’aposta 
pel protagonisme de la fotografia i el disseny.

Nou format multimèdia
Des del número 14 de la REVISTA FUNDACIÓ BARÇA es disposa 
d’una nova versió multimèdia que s’adapta als hàbits de con-
sum de continguts dels nostres dies. Els socis del FC Barcelona 
també poden gaudir als mòbils i a les tauletes digitals de la pu-
blicació oficial de la Fundació.

Aquesta nova versió manté la majoria dels reportatges de 
l’edició impresa, però canvia del tot la manera de presentar-los. 
Galeries de fotos, vídeos, efectes visuals i infografies de dades 
ajuden a completar els articles de manera amena i interactiva. 
L’objectiu final ha estat fer evolucionar la publicació per aproxi-
mar-la encara més al soci i fer més còmode el consum dels seus 
continguts. La versió en paper es continuarà rebent per correu, 
com és habitual.

+ ACTIVITATS

Comunicació i visibilitat

MEMÒRIA FUNDACIÓ BARÇA
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Twitter

Instagram

Facebook

Web
La implementació de la nova web es va traduir en una millora 
de la qualitat de les visites per part dels usuaris. Es van incre-
mentar el nombre de pàgines vistes per cada visita i el temps 
dedicat a visualitzar continguts. Cal destacar que durant 
l’exercici el web de la Fundació va tenir més de 267.000 visites.

+ ACTIVITATS

Comunicació digital
Xarxes socials
La Fundació Barça es va mantenir, una temporada més, com 
la Fundació esportiva amb més seguidors a tot el món. Les 
interaccions dels usuaris amb els continguts generats per la 
Fundació es va incrementar de manera exponencial, espe-
cialment a Twitter i Instagram, on es va duplicar l’engage-
ment respecte del curs anterior. En aquest sentit es va man-
tenir una aposta per explicar històries dels beneficiaris dels 
programes de la Fundació, mitjançant vídeos i fotografies. 
Durant aquesta temporada els vídeos de la Fundació a les 
xarxes socials van superar el milió i mig de visualitzacions, i 
es van generar més de 350.000 interaccions.

47,4 K
JUNY 2019

5,3 M
JUNY 2019

113 K
JUNY 2019

29,7 K
JUNY 2018

5,3 M
JUNY 2018

48,6K
JUNY 2018

MEMÒRIA FUNDACIÓ BARÇA
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Mitjans externs
En els mitjans de comunicació externs ha destacat, durant aquest exercici, un increment en la presència d’informacions sobre 
el treball de la Fundació tant en televisió com en premsa escrita i en línia, especialment per la celebració d’esdeveniments 
destacats (presentació informe Getting into the game amb l’UNICEF, II Simposi contra el Bullying, acord amb la Gasol Funda-
tion...) o amb viatges amb mitjans (Colòmbia, l’Aràbia Saudita, el Brasil, el Líban, Grècia...). 

Aquesta informació s’ha reflectit tant en mitjans esportius com d’informació general; així mateix, ha millorat entre mitjans 
nacionals i internacionals tant la credibilitat com el coneixement de la tasca de la Fundació Barça.
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COMPTES ANUALS
DE L’EXERCICI
(acabat el 30 de juny del 2019),

INFORME DE GESTIÓ 
I INFORME 
D’AUDITORIA
(emès per un auditor independent)
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BALANÇ ECONÒMIC
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BALANÇ ECONÒMIC

BALANÇ SITUACIÓ A 30 DE JUNY DEL 2019
(Euros)

ACTIU Notes de la 
Memòria 30/06/2019 30/06/2018 PASSIU Notes de la 

Memòria 30/06/2019 30/06/2018 

ACTIU NO CORRENT PATRIMONI NET:

Immobilitzat intangible Nota 5 237.797 159.343 FONS PROPIS 983.394 892.262

Immobilitzat material Nota 6 102.164 104.704 Fons Dotacional 601.012 601.012

Inversions financeres a llarg termini 6.955 6.955 Excedents d'exercicis anteriors 291.250 289.291

Total actiu no corrent 346.916 271.002 Excedent positiu (negatiu) de l'exercici 91.132 1.959 

Total patrimoni net Nota 10 983.394 892.262

PASSIU CORRENT:

ACTIU CORRENT

Usuaris, patrocinadors i deutors de les 
activitats i altres comptes a cobrar

7.307.967 6.260.162 

Usuaris i deutors per vendes i prestació de serveis Nota 7 2.890.185 1.969.572 Creditors comercials i comptes a pagar 7.646.592 6.609.826

Usuaris, entitats del grup i altres parts vinculades Nota 14.3 4.414.708 4.288.840 Proveïdors i beneficiaris creditors Nota 12 5.875.939 5.721.609

Personal Nota 7 3.074 1.750 Proveïdors, empreses del grup Nota 14.3 1..517.608 750.564

Inversions financeres a curt termini Nota 8 243.089 182.814 Personal 135.635 51.123

Periodificacions a curt termini 225.541 198.382 Deutes amb les Administracions Públiques Nota 11.1 117.410 86.530

Efectiu i altres actius líquids equivalents 978.719 1.596.023 Periodificacions a curt termini 472.246 1.006.295

Total actiu corrent 8.755.316 8.237.381 Total passiu corrent 8.118.838 7.616.121

TOTAL ACTIU 9.102.232 8.508.383 TOTAL PASSIU 9.102.232 8.508.383

Les Notes 1 a 15 descrites a la Memòria adjunta formen part integrant del balanç a 30 de juny del 2019.
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COMPTE DE RESULTATS DE L’EXERCICI ANUAL
ACABAT EL 30 DE JUNY DEL 2019 
(Euros)

Notes de la Memòria Exercici 2018/19  Exercici 2017/18  

OPERACIONS CONTINUADES:
Ingressos de la Fundació per les activitats Nota 13.1 17.710.628 17.331.517
Ingressos de promocions, patrocinadors i col.laboradors Nota 14.3 4.585.000 5.036.198

Donacions i altres ingressos per a les activitats 11.700.642 10.977.866

Subvencions, donacions i altres ingressos 1.424.986 1.317.453

Ajuts concedits i altres despeses Nota 13.3 (9.203.023) (9.855.101)
Aprovisionaments (447.738) (387.980)
Despeses de personal Nota 13.4 (1.604.213) (1.253.347)
Sous i salaris (1.242.392) (1.029.133)

Càrregues socials (361.821) (224.214)

Altres despeses d'explotació (6.284.725) (5.807.745)
Serveis exteriors Nota 13.5 (6.284.319) (5.807.507)

Tributs (406) (238)

Amortització de l'immobilitzat Notes 5 i 6 (55.656) (12.907)
Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat  - (504)
RESULTAT D'EXPLOTACIÓ 115.273 13.933

Ingressos financers 383 -
De valors negociables i altres instruments financers 383 -

Despeses financeres (3.274) (4.527)
Per deutes amb tercers (3.274) (4.527)

Diferències de canvi (21.250) (7.447)
RESULTAT FINANCER (24.141) (11.974)
RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS 91.132 1.959
Impost sobre societats Nota 11.2 - -
RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES 91.132 1.959
EXCEDENT POSITIU DE L'EXERCICI 91.132 1.959

Les Notes 1 a 15 descrites a la Memòria adjunta formen part integrant del compte de resultats corresponent a l'exercici anual finalitzat el 30 de juny del 2019.
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ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET DE L'EXERCICI ANUAL ACABAT 
EL 30 DE JUNY DEL 2019     

A) ESTAT D´INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS
 (Euros)

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

 Notes de la
Memòria

Exercici
2018/19

Exercici
2017/18

RESULTAT DEL COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS (I) 91.132 1.959

Ingressos i despeses imputats directament al patrimoni net

   - Subvencions, donacions i llegats rebuts - -

TOTAL INGRESSOS I DESPESES IMPUTATS DIRECTAMENT EN EL PATRIMONI NET (II) - -

Transferències al compte de pèrdues i guanys:
   - Subvencions, donacions i llegats rebuts - -
TOTAL TRANSFERÈNCIES AL COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS (III) - -

TOTAL INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS (I+II+III) 91.132 1.959
Les Notes 1 a 15 descrites a la Memòria adjunta formen part integrant de l´estat d´ingressos i despeses reconeguts corresponent a l´exercici anual acabat el  
30 de juny del 2019.

 Fons
dotacional

Excedents
d’exercicis
anteriors

Excedents de 
l'exercici Total

Saldo final a 30/06/2017 601.012 569.747 (280.456) 890.303
Distribució de l'excedent de l'exercici anterior

   Distribució a excedents d'exercicis anteriors - (280.456) 280.456 -
Total ingressos i despeses reconeguts - - 1.959 1.959

Saldo final a 30/06/2018 601.012 289.291 1.959 892.262
Distribució de l'excedent de l'exercici anterior

   Distribució a excedents d'exercicis anteriors - 1.959 (1.959) -
Total ingressos i despeses reconeguts - - 91.132 91.132
Saldo final a 30/06/2019 601.012 291.250 91.132 983.394

Les Notes 1 a 15 descrites a la Memòria adjunta formen part integrant de l´estat d´ingressos i despeses reconeguts corresponent a l´exercici anual acabat el  
30 de juny del 2019.
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Notes de la
Memòria Exercici 2018/19  Exercici 2017/18  

FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'EXPLOTACIÓ (I)
Resultat de l'exercici abans d'impostos 91.132 1.959 
Ajustos al resultat
   - Amortització de l'immobilitzat Notes 5 i 6 55.656 12.907 
   - Ingressos financers (383) -
   - Despeses financeres 3.274 4.527 
   - Diferències de canvi 21.250 7.447 
   - Imputació neta a resultats de periodificacions d'actiu 114.243 677.232 
   - Imputació neta a resultats de periodificacions de passiu (3.302.742) (998.482)
Canvis en el capital corrent
   - Deutors i altres comptes a cobrar Nota 7 (1.069.053) (1.036.605)
   - Incorporació de periodificacions d'actiu (141.402) (510.325)
   - Creditors i altres comptes a pagar 1.036.764 2.164.418 
   - Incorporació de periodificacions de passiu 2.768.693 877.441 
Altres fluxos d'efectiu de les activitats d'explotació
   - Pagaments d'interessos (3.274) (4.527)
   - Cobraments d'interessos 383 -

Total activitats d'explotació (425.459) 1.195.992 

FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'INVERSIÓ (II)
Pagaments per inversions (191.845) (328.925)
   - Immobilitzat intangible (129.337) (141.023)
   - Immobilitzat material (2.233) (5.088)
   - Altres actius financers Nota 8 (60.275) (182.814)
Cobraments per desinversions - 1.286 
   - Immobilitzat material - 1.286 

Total activitats d'inversió (191.845) (327.639)

FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS DE FINANÇAMENT (III)
Cobraments i pagaments per instruments de passiu financer - (22.661)
   - Emissió d'altres deutes - -
   - Devolució i amortització d'altres deutes - (22.661)

Total activitats de finançament - (22.661)

AUGMENT/DISMINUCIÓ NETA DE L'EFECTIU O EQUIVALENTS (I+II+III) (617.304) 845.692 

Efectiu o equivalents a l'inici de l'exercici 1.596.023 750.332 
Efectiu o equivalents al final de l'exercici 978.719 1.596.023

Les Notes 1 a 15 descrites a la Memòria adjunta formen part integrant de l´estat de fluxos d’efectiu corresponent a l´exercici anual acabat el 30 de juny del 2019.

ESTAT DE FLUXOS D'EFECTIU CORRESPONENT A L'EXERCICI ANUAL 
ACABAT EL 30 DE JUNY DEL 2019
(Euros)  
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MEMÒRIA DE L’EXERCICI ANUAL
ACABAT EL 30 DE JUNY DEL 2019
01. Activitat de la Fundació

La Fundació Privada Futbol Club Barcelona (d'ara endavant, “la Fundació”) va ser constituïda el 18 de juliol del 1994, per un període 
indefinit, i inscrita en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya el 18 d'octubre del 1994, amb domicili social a avinguda 
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 quart 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 altres institu-
cions 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, cul-
turals i esportius de Catalunya.

 - Instituir premis específics de la Fundació per 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.

1.1. Activitats desenvolupades durant l’exercici

Les principals activitats realitzades durant la temporada 2018/19 han estat les següents:

 - Organització d'activitats d'acció social i transmissió de valors.

Durant l’exercici acabat el 30 de juny del 2019 la Fundació continua organitzada 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

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 aquest sentit cal destacar les diferents campanyes de sensibilització dutes a terme com la de “Barça contra el Bullying”, “Re-
fugiats”, “Dia Mundial de la Infància” (juntament amb UNICEF), “Dia de la Dona”, “Sports for Development” i sobretot la campanya 
de les “Noves Regles”.  

En el marc dels programes propis, FutbolNet, la principal eina metodològica de la Fundació, ha possibilitat fomentar la inclusió 
socioeducativa i reduir la prevalença de la violència entre iguals, amb 146.225 infants i joves, a través del foment dels valors 
positius que es deriven de la pràctica esportiva, tant a Catalunya com a diferents països internacionals. El programa de Benestar 
Emocional Pediàtric, gràcies a la realització d’experiències i a l’entrega de materials i/o entrades, ha permès fer realitat la il·lusió 
d’uns 176.554 infants que pateixen alguna malaltia o es troben en situació de vulnerabilitat social.
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El programa Bullying, es va posar en marxa la temporada passada amb l’objectiu d’ajudar en la prevenció de l'assetjament es-
colar, utilitzant l'esport com una eina pedagògica, especialment entre els infants de primària. S’ha fet prevenció del bullying en 
l’àmbit escolar i en l’àmbit esportiu (entrenadors).

 - Comunicació 

En aquest exercici s’ha treballat per augmentar la notorietat, el posicionament i la credibilitat i transparència de la Fundació. 
S’ha reforçat la Comunicació, tant on-line com off-line. S’han publicat 3 números de la Revista de la Fundació, s’ha continuat 
amb el nou web i amb els diferents canals de xarxes socials, s'ha arribat a més de 5,5 milions de seguidors.

 - Aportacions a UNICEF i Hospital Sant Joan de Déu

Durant l’exercici acabat el 30 de juny del 2019, la Fundació ha realitzat aportacions a UNICEF per a donar suport als programes 
i projectes que beneficien més de 424.894 nens i nenes perquè tinguin accés a una educació de qualitat, a l’esport i al joc a la 
Xina, el Brasil, Ghana i Sud-àfrica. També es van destinar fons a emergències humanitàries per Indonèsia i Moçambic, a la re-
cerca conjunta mostrada amb la presentació de l’informe “Getting into the Game” i la celebració d’un Workshop per investigar 
l’impacte de l’Esport en el desenvolupament de la infància (S4D).

Les aportacions a l’ Hospital de Sant Joan de Déu, s’han realitzat amb la finalitat de contribuir a la construcció del Pediatric Can-
cer Center. Aquest any s’ha col·locat la primera pedra i s’han aconseguit els diners necessaris per assegurar la seva construcció.

1.2. Principals finançadors i ajuts atorgats 

En relació amb els 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 UNICEF i a l'Hospital Sant Joan de Déu segons l’esmentat als 
paràgrafs anteriors durant l’exercici acabat el 30 de juny del 2019.

D’altra banda, els convenis de col·laboració i subvencions més rellevants subscrits amb tercers a 30 de juny del 2019, són els 
següents:

 Resum de convenis de col·laboració amb tercers Import (euros) Drets i obligacions que se'n deriven envers la Fundació

Futbol Club Barcelona 4.585.000 Import rebut per projectes fundacionals

Stavros Niarchos Foundation 3.349.829 Import rebut per implementar projectes amb refugiats a Itàlia, Grècia, 
Líban i Catalunya i aportació pel Pediatric Cancer Center

Scottia Bank 1.023.400 Import rebut per implementar activitats de FutbolNet a Perú, Mèxic, 
Colòmbia, Costa Rica, Xile i El Salvador

Beko 1.000.000 Import rebut per projectes de col.laboració per l’aliança amb UNICEF

Fundació Bancària La Caixa 600.000 Import rebut per implementar el programa Bullying a les escoles i altres

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.
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2. Bases de presentació dels comptes anuals
2.1. Marc normatiu d’informació financera aplicable a la Fundació

Al 30 de juny del 2019, 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 Coneixement 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 desenvo-
lupament 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 va ser modificat en el 2016, pel Reial 
Decret 602/2016 de 2 de desembre, i les seves adaptacions sectorials.

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 amb els 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. Aquests comptes anuals se sotmetran a l’aprovació del Patronat 
i s’estima que seran aprovats sense cap modificació. Per altra banda, els comptes anuals de l’exercici anual acabat el 30 de juny 
del 2018 van ser aprovats pel Patronat amb data 1 de d’octubre del 2018.

2.3  Principis comptables no obligatoris aplicats

No s'han aplicat principis comptables no obligatoris. Addicionalment, el Patronat ha formulat aquests comptes anuals tot consi-
derant 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.

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 2019, 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 

La informació continguda en aquests comptes anuals referida a l’exercici 2018/19 es presenta, a efectes comparatius, amb la 
informació de l’exercici 2017/18.
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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. 

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 de 2019 i 30 de juny de 2018 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 de 2019 i 30 de juny de 2018 es detalla a continuació:

Euros

 30/06/2019 30/06/2018 

Ingressos totals de l’exercici 17.724.432 17.350.841

Despeses administració (Nota 13.2) (1.977.670) (2.169.175)

Excedent abans d'aplicacions 15.746.762 15.181.666
Excedent aplicat al fi fundacional (Nota 13.2) (15.655.630) (15.179.707)

Excedent de l'exercici 91.132 1.959

4. 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 2019, 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 consegüent baixa comptable dels elements substituïts o renovats. Per altra banda, les despeses periòdiques de conser-
vació, manteniment i reparacions es carreguen als resultats de l’exercici en què 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 atès 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 12,5

Equips per al processament de la informació 8

Instal·lacions tècniques 20
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4.3. Instruments financers

Actius financers

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 dels 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 dona de baixa els actius financers quan expiren o s'han cedit els drets sobre els fluxos d'efectiu del corresponent 
actiu financer i s'han transferit substancialment els riscos i beneficis inherents a la seva propietat. 

Per contra, la Fundació no dona de baixa els actius financers, i reconeix un passiu financer per un import igual a la contrapres-
tació rebuda, en les cessions d'actius financers en les quals es retinguin substancialment els riscos i beneficis inherents a la 
seva propietat. 

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 dona de baixa els passius financers quan s'extingeixen les obligacions que els han generat.

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 bene-
ficis 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. 

En cada tancament comptable es reconeix com a despesa l'Impost sobre Societats calculat d’acord amb les disposicions de la 
Llei 30/1994, d'acord amb 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 cor-
responent 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 ne-
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gocis 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

Els ingressos i les despeses s'imputen en funció del criteri de meritació, és a dir, quan es produeix el corrent real de béns i serveis 
que aquests representen, amb independència del moment en què es produeixi el corrent monetari o financer que se’n deriva. 
Aquests ingressos es valoren pel valor raonable de la contraprestació rebuda, deduïts els descomptes i impostos. 

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 origini 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 
més gran 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'obliga-
ció, tenint en compte la informació disponible sobre el succés i les seves conseqüències, i els ajustos que sorgeixin per l'actua-
lització 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 sus-
ceptibles 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.
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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 in-
formació de qüestions mediambientals.

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 fi-
nançar 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 dels quals 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 amb 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 ne-
gociar, amb l'excepció dels derivats financers amb 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.

5. Immobilitzat intangible
El moviment produït en aquest epígraf del balanç de situació en els exercicis anuals acabats el 30 de juny del 2019 i el 30 de juny del 
2018 ha estat el següent:

30 de juny del 2019:
Euros

30/06/2018 Entrades i Dotacions 30/06/2019

Cost:    
Concessions 3.681 - 3.681
Propietat industrial 4.153 - 4.153
Aplicacions informàtiques 165.222 129.337 294.559

Total cost 173.056 129.337 302.393
Amortització acumulada:
Concessions (1.286) (74) (1.360)
Propietat industrial (4.153) - (4.153)
Aplicacions informàtiques (8.274) (50.809) (59.083)

Total amortització acumulada (13.713) (50.883) (64.596)
Total net 159.343 78.454 237.797
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 30 de juny del 2018:
 

Euros

30/06/2017 Entrades i Dotacions 30/06/2018

Cost:    
Concessions 3.681 - 3.681
Propietat industrial 4.153 - 4.153
Aplicacions informàtiques 24.200 141.022 165.222
Total cost 32.034 141.022 173.056
Amortització acumulada:
Concessions (1.212) (74) (1.286)
Propietat industrial (4.153) - (4.153)
Aplicacions informàtiques - (8.274) (8.274)
Total amortització acumulada (5.365) (8.348) (13.713)
Total net 26.669 132.674 159.343

Les altes de l’exercici 2018/19 corresponen a les despeses per la continuació de la pàgina web i del CRM (Customer Relationship 
Management) i per la realització d’un nou sistema de gestió ERP.

A 30 de juny del 2019 i 2018 existeixen elements de l'immobilitzat intangible totalment amortitzats que continuen en ús per 
import de 4.153 euros. 

6. Immobilitzat material i béns del patrimoni cultural
El moviment produït en aquest capítol del balanç de situació en els exercicis anuals acabats el 30 de juny del 2019 i el 30 de juny del 
2018, com també la informació més significativa que afecta aquest epígraf, han estat els següents: 

30 de juny del 2019: Euros

 30/06/2018 Entrades i dotacions 30/06/2019

Cost:
Altres instal·lacions 12.639 - 12.639
Mobiliari 21.295 2.233 23.528
Equips pel processament de la informació 18.660 - 18.660
Obres d’art 58.121 - 58.121
Total cost 110.715 2.233 112.948
Amortització acumulada:
Altres instal·lacions (895) (632) (1.527)
Mobiliari (1.915) (1.809) (3.724)
Equips per al processament de la informació (3.201) (2.332) (5.533)

Total amortització acumulada (6.011) (4.773) (10.784)
Total net 104.704 (2.539) 102.164

30 de juny del 2018: Euros

 30/06/2017 Entrades i  
dotacions

Sortides, baixes o 
reduccions 30/06/2018

Cost:
Altres instal·lacions 12.639 - - 12.639
Mobiliari 21.059 4.307 (4.071) 21.295
Equips per al processament de la informació 25.439 781 (7.560) 18.660
Obres d’art 58.121 - - 58.121
Total cost 117.258 5.088 (11.631) 110.715
Amortització acumulada:
Altres instal·lacions (263) (632) - (895)
Mobiliari (3.086) (1.615) 2.786 (1.915)
Equips per al processament de la informació (8.449) (2.312) 7.560 (3.201)

Total amortització acumulada (11.798) (4.559) 10.346 (6.011)
Total net 105.460 529 (1.285) 104.704
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Les altes més significatives de l’exercici 2018/19 corresponen, principalment, a mobiliari i equipament de les oficines de la Fundació.

A 30 de juny del 2019 no existeixen elements de l'immobilitzat material totalment amortitzats en ús  a causa que la seva totalitat s’ha 
donat de baixa (tampoc a l’exercici acabat el 30 de juny del 2018).

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 2019 i 30 de juny del 2018 és la següent:

Euros

 30/06/2019 30/06/2018

Usuaris i deutors per vendes i prestació de serveis 2.890.185 1.969.572
Personal 3.074 1.750

Total 2.893.259 1.971.322

L’epígraf d’Usuaris i deutors per vendes i prestació de serveis” a 30 de juny del 2019 recull principalment el saldo a cobrar en virtut del 
conveni de col·laboració amb Scotiabank, la Fundació Stavros, la Fundació La Caixa i 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 de 2019 inclou un saldo disponible per la realització 
de projectes internacionals, especialment als Estats Units, per import de 243.089 euros.

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 meca-
nismes necessaris per 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 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 activi-
tat, 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 exposada 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 passius mone-
taris aplicant el tipus de canvi vigent a 30 de juny del 2019, 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 2019, 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 del 1994, com a dotació 
inicial i a títol de cessió gratuïta.

Atès 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 2019 i 30 de juny del 2018 amb les Administracions públiques és la següent:

Saldos creditors 
Euros

30/06/2019 30/06/2018

Hisenda Pública creditora per IRPF 88.789 70.841
Organismes de la Seguretat Social creditors 28.621 15.689

Total 117.410 86.530

11.2. Despesa per impost sobre societats 

Els comptes de resultats dels exercicis finalitzats el 30 de juny del 2019 i 30 de juny del 2018 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 2019 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 ade-
quadament 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.

12. Proveïdors i beneficiaris creditors
Aquest epígraf del balanç de situació a 30 de juny del 2019 inclou les aportacions dineràries pendents de pagament. El detall dels 
saldos pendents a 30 de juny del 2019 i 2018 és el següent:
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Euros

30/06/2019 30/06/2018

Associació Veterans Futbol 2.298.428 2.394.765
Altres proveïdors i creditors 2.758.483 1.374.865
Mediapro Middle East FZ-LLC 171.375 171.375
Roots for Sustainability, S.L. 159.724 -
Globalia Corporate Travel 140.263 131.151
Caliu, S.A.S 129.722 -
Millennials Strategy Mark 80.642 80.642
Eduvic, SCCL 50.070 458.310
Eleven Adworks, S.L. 36.190 24.694
Magmacultura, S.L. 32.923 50.511
Up to You Sports Mktg, S.L. 18.119 317.737
Fundación “Pies Descalzos” - 400.000
Comité Olímpico Internacional - 153.000
Viajes Halcon - 95.974
Dep Institut, S.L. - 48.730
Nasqua, S.A.S - 19.855
Total 5.875.939 5.721.609

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 2019 i el 30 de 
juny del 2018, és la següent:

Activitats
Euros

Exercici 2018/19 Exercici 2017/18

Ingressos de promocions, patrocinadors i col·laboradors 4.585.000 5.036.198
Donacions i altres ingressos per a les activitats 11.700.642 10.977.866
Subvencions, donacions i altres ingressos 1.424.986 1.317.453

Total 17.710.628 17.331.517

Els ingressos de promocions, patrocinadors i col·laboracions es deuen principalment a les aportacions realitzades pel Futbol 
Club Barcelona en virtut del conveni formalitzat entre aquest i la Fundació en virtut del qual el primer dona fins al 0,7% de la 
seva xifra de negoci anual.

Addicionalment, s’han registrat altres donacions i aportacions per valor de 12 milions d’euros, corresponents a diverses aporta-
cions 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 2019 i 30 de juny del 2018 és el següent:

Exercici 2018/19: Euros

 
Despeses

Administració  
(Nota 3)

Activitat
Fundacional

 (Nota 3)
Total

Aprovisionaments 46.009 401.729 447.738
Despeses de personal 461.178 1.143.035 1.604.213
Serveis exteriors 1.324.486 4.959.833 6.284.319
Tributs 406 - 406
Ajuts monetaris i altres despeses  53.525 9.149.498 9.203.023
Dotacions per a amortitzacions d’immobilitzat 55.656 - 55.656

Despeses financeres i despeses assimilades 1.813 1.461 3.274
Diferències de canvi 34.597 74 34.671

Total Despeses 1.977.670 15.655.630 17.633.300
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Exercici 2017/18: Euros

 
Despeses

Administració  
(Nota 3)

Activitat
Fundacional

 (Nota 3)
Total

Aprovisionaments 8.713 379.267 387.980
Despeses de personal 556.543 696.804 1.253.347
Serveis exteriors 1.338.043 4.469.464 5.807.507
Tributs 238 - 238
Ajuts monetaris i altres despeses  247.741 9.607.360 9.855.101
Dotacions per a amortitzacions d’immobilitzat 12.907 - 12.907
Deteriorament i resultats per alienacions 504 - 504

Despeses financeres i despeses assimilades 4.381 146 4.527
Diferències de canvi 105 26.666 26.771

Total Despeses 2.169.175 15.179.707 17.348.882

La Fundació Privada Futbol Club Barcelona ha seguit el desenvolupament de programes i projectes de dimensió global, els 
quals s’agrupen en dues grans àrees: per una banda, els dissenyats des de la mateixa Fundació, anomenats programes propis, 
i per l'altra, els desenvolupats amb altres institucions, com és el cas de les col·laboracions amb UNICEF. El detall d’aquesta 
activitat a 30 de juny del 2019 i a 30 de juny del 2018, per grans conceptes és:

Euros

 30/06/2019 30/06/2018

    Missió Social 15.655.630 15.179.707
              - Aliances 5.813.664 5.437.271
              - Col·laboracions 2.571.956 2.753.917
              - Comunicació 484.871 332.322
              - Programes Propis 6.011.538 6.151.801
              - Lab Sport 349.100 288.278
              - Campanyes 424.501 216.118

TOTAL ACTIVITAT FUNDACIONAL 15.655.630 15.179.707

13.3. Ajuts concedits i altres despeses

Els ajuts monetaris a 30 de juny del 2019 corresponen, principalment, a l’aportació a UNICEF, a l’aportació a la Fundació Privada 
d’Antics Jugadors de Futbol i a l’aportació a l’Hospital Sant Joan de Déu, per un valor de 1,6, 2,3 i 1,4 milions d’euros, respecti-
vament.

Euros

 Exercici 2018/19 Exercici 2017/18

Ajuts monetaris concedits 8.938.855 9.269.674
Altres despeses 264.168 585.427

Total 9.203.023 9.855.101

13.4. Despeses de personal

El saldo de l’epígraf “Despeses de personal” dels exercicis acabats el 30 de juny de 2019 i 30 de juny de 2018 presenta la com-
posició següent: 

Euros

 Exercici 2018/19 Exercici 2017/18

Sous, salaris i altres conceptes 1.242.392 1.029.133
Seguretat social a càrrec de l’empresa 361.821 224.214

Total 1.604.213 1.253.347
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13.5. Serveis exteriors

La composició de la partida "Serveis exteriors" és la següent:

Euros

 Exercici 2018/19 Exercici 2017/18

Serveis professionals independents 4.791.032 4.488.053
Publicitat, propaganda i relacions públiques 625.894 574.412
Reparacions i conservació 90.816 71.821
Altres despeses 776.577 673.221

Total 6.284.319 5.807.507

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 FutbolNet, Caliu per 
FutbolNet Internacional a Amèrica Llatina, Up to You per la realització dels Festivals de FutbolNet o Magmacultura per Bullying.

13.6. Retribucions als membres del Patronat de la Fundació i 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 2019 i 2018.

Així mateix, les remuneracions en concepte de sous percebuts per la direcció de la Fundació han estat  a 30 de juny del 2019 i a 
30 de juny del 2018 de 112.687 i 116.387 euros, respectivament.

Durant la temporada 2018/19 s'han satisfet primes d'assegurances de responsabilitat civil del Patronat per danys ocasionats en 
l'exercici del càrrec per import de 30.326 euros (26.751 euros a l’exercici anterior).

14. Altra informació
14.1. Personal

El nombre mitjà de persones empleades durant els exercicis acabats el 30 de juny de 2019 i el 30 de juny de 2018, detallat per 
categories, és el següent:

 Categories

2018/19 2017/18

Nombre mitjà de  
persones empleades

Nombre mitjà de persones 
amb discapacitat > 33%

del total empleades
Nombre mitjà de  

persones empleades
Nombre mitjà de persones 

amb discapacitat > 33%
del total empleades

Comitè de Direcció 1 - 1 -
Enginyers i tècnics 11 1 11 1
Administratius 13 - 4 -
Caps 3 - - -

Total 28 1 16 1

Així mateix, la distribució per sexes al termini de l’exercici, detallat per categories, és la següent: 

30 de juny del 2019:
30/06/2019

 Categories Homes Dones Total

Comitè de Direcció - 1 1
Administratius 4 11 15
Enginyers i tècnics 4 7 11
Caps - 3 3
Total 8 22 30
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30 de juny del 2018: 30/06/2018

Categories Homes Dones Total

Comité de direcció - 1 1
Administratius 1 3 4
Enginyers i tècnics 4 7 11
Total 5 11 16

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, Ernst 
& Young, S.L., han estat de 13.450 euros, no havent-se facturat res més per qualsevol altre concepte. En l’exercici anterior els 
honoraris van ser 13.150 euros.

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. El detall de saldos 
i operacions realitzades amb el Club durant els exercicis acabats el 30 de juny del 2019 i el 30 de juny del 2018 és el següent:

 30/06/2019 30/06/2018

Entitat Saldos  
deutors 

Saldos 
creditors

Aportacions 
rebudes

Serveis  
rebuts

Saldos  
deutors 

Saldos 
creditors

Aportacions 
rebudes

Serveis  
rebuts

Futbol Club Barcelona 4.414.708 1.445.439 4.585.000 737.351 4.288.840 736.275 5.036.198 708.885

Barça Licensing & Merchandising - 1.754 - - - - - -

FCB North America - 70.415 - - - 14.289 - -

Total 4.414.708 1.517.608 4.585.000 737.351 4.288.840 750.564 5.036.198 708.885
 

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 Càrrec
Josep M. Bartomeu Floreta President
Jordi Cardoner i Casaus VicePresident
Enrique Tombas Navarro Tresorer
Jordi Calsamiglia i Blancafort Secretari
Oriol Tomàs Carulla Vocal
Xavier Aguilar Huguet Vocal
Ramon Alfonseda Pous Vocal
Felip Boixareu Antolí Vocal
Sor Lucía Caram Vocal
Mohammed Chaib Akhdim Vocal
Ramon Cierco Noguer Vocal
Carles Cuní Llaudet Vocal
Antoni Esteve Cruella Vocal
Ramon Garriga Saperas Vocal
Antoni Guil Román Vocal
Rosa M. Lleal Tost Vocal
Josep Maldonado Gili Vocal
Xavier Pérez Farguell Vocal
Enric Roca Mateo Vocal
Antonio Tombas Navarro Vocal
Joaquim Triadú Vila-Abadal Vocal

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, de manera que 
es complirà el termini de 3 anys per aplicar com a mínim el 70% dels ingressos a les activitats fundacionals que estableixen la 
llei 5/2001, de 2 de maig, de Fundacions aprovada pel Parlament de Catalunya en el seu article 33. 

La Nota 1 de la present Memòria descriu les principals activitats desenvolupades per la Fundació durant l’exercici anual finalit-
zat a 30 de juny de 2019. Totes aquestes han estat destinades a complir amb la finalitat fundacional de la Fundació.
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14.6. Informació sobre el període mitjà 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 amb el període mitjà de pagament a proveïdors 
en operacions comercials.

 30/06/2019 30/06/2018

Dies Dies

Període mitjà de pagament a proveïdors 64 52

Ràtio d’operacions pagades 63 64

Ràtio d'operacions pendents de pagament 67 41

 Euros Euros

Total pagaments realitzats 2.700.627 2.498.488

Total pagaments pendents 2.157.027 2.722.123

 (*) No inclou les donacions realitzades per la Fundació Privada Futbol Club Barcelona.

Conforme a la Resolució de l’ICAC, pel càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors s’han tingut en compte les operaci-
ons 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 comerci-
als per deutes de subministraments de béns o serveis, inclosos a la partida Proveïdors del passiu corrent del balanç de situació.

S’entén per “Període mitjà de pagament a proveïdors” el termini que transcorre des de l’entrega dels béns o la prestació de ser-
veis 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 2019 que poguessin tenir un impacte significatiu sobre els comptes 
anuals adjunts.

Barcelona, 19 de setembre del 2019

Sr. Josep Maria Bartomeu i Floreta
President

Sr. Jordi Cardoner i Casaus
Vicepresident

Sr. Mària Vallès Segura
Directora

Sr. Jordi Calsamiglia i Blancafort
Secretari
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INGRESSOS
Els ingressos obtinguts durant l’exercici 2018/2019 sumen un total de 17.724.432 euros, un 2,2% d’increment respecte la temporada anterior, i es 
consoliden d’aquesta manera les activitats socials de la Fundació conforme al  Pla Estratègic a cinc anys que es va iniciar al 2016. 

 30/06/2019

Euros %

Aportacions Club 4.585.000 26%

Donacions Esportives 4.898.969 28%

Patrocinis 1.028.363 6%

Donacions Privades 6.801.672 38%

Subvencions Públiques 396.623 2%

Altres Ingressos - 0%

Ingressos financers i diferències de canvi 13.805 0%

TOTAL INGRESSOS 17.724.432 100%
 

La contribució que realitza el Futbol Club Barcelona per un import de fins al 0,7% de la xifra de negoci anual que representa el 26% dels recursos 
de la Fundació, tres punts per sota respecte a l’exercici anterior.

Les donacions realitzades pels jugadors professionals i les societats d’imatge representen un 28% del recursos fundacionals, dos punts per 
sota respecte a l’exercici anterior. 

Aquesta reducció, demostra que pel que fa a les donacions externes al Club i jugadors, durant aquest exercici s’han obtingut nous suports de 
diferents empreses i fundacions ampliant i diversificant les fonts de finançament de manera significativa, i representen un 14,6% d’increment 
respecte a la temporada anterior.

Aquesta és la tercera temporada de l’acord a tres anys amb un patrocinador del Futbol Club Barcelona, Scotiabank. L’ingrés corresponent, per 
un total d’1.023.400 euros, s’ha enregistrat a l’epígraf de ‘Patrocini’ i representa el 6% del total d’ingressos.

Per una banda s’han renovat els acords de col·laboració amb fundacions i/o empreses com Stavros Niarchos Foundation, Fundació Bancària La 
Caixa, Fundació Mapfre, Fundació Telmex, i BEKO. D’altra banda, s’han signat nous acords amb empreses i institucions com Tom Browne, Nike, 
Cambra de Comerç de Bogotà, Konami  i altres entitats i particulars. El nombre total de noves entitats amb les quals s’han tancat col·laboracions 
durant aquesta temporada és de vuit. Les renovacions i nous acords representen el 38% dels ingressos. Al mateix temps, s’han iniciat noves 
negociacions amb altres entitats que es consolidaran la temporada vinent. 

Cal fer una menció especial a la renovació de l’exitós acord estratègic amb la Fundació Stavros Niarchos per un valor de 2.000.000 d’euros per 
aquesta temporada, dedicat exclusivament a la línia d’acció d’inclusió social amb el programa de Refugiats, que s’amplia per primer any a les 
accions en aquesta línia també a Catalunya.

Les subvencions d’organismes públics han significat un 2% dels recursos d’enguany. Els recursos procedents de les Diputacions de Girona, Tar-
ragona, Lleida i Barcelona i de diferents ajuntaments han permès finançar les activitats emmarcades dins les línies d’inclusió social i prevenció 
de la violència amb la metodologia ‘FutbolNet’ a Catalunya.

FUNDACIÓ PRIVADA FUTBOL CLUB BARCELONA

INFORMACIÓ DE GESTIÓ DE L'EXERCICI ANUAL
(acabat el 30 de juny del 2019)

INFORME DE GESTIÓ
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INGRESSOS T-2018/19

DESPESES T-2018/19

DESPESES
Les despeses de la Fundació sumen 17.633.300 euros, i s’han incrementat un 1,6% respecte de l’any anterior. Se situen, però, 0,5 punts per sota 
de l’increment de l’ingrés, i es fa així una gestió d’estalvi i contenció. Les despeses es classifiquen en tres grans grups:

Comunicació Corporativa  
i Fundraising

Estructura

Missió Social

Donacions Privades

Subvencions Públiques Ingrés Financer

Donacions Esportives
Patrocini

Aportacions Club

INFORME DE GESTIÓ
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1. Missió Social

La despesa relacionada amb la Missió Social ha estat de 15.655.630 euros, un 89% del total, consolidant l’abast de l’impacte social, així 
com de la projecció de la Fundació arreu del món, a més de consolidar-se els programes en l’àmbit local i nacional. 

La Fundació, dins de la seva línia estratègica de promoció de la inclusió social,  ha continuat amb el seu programa pel Benestar Emocio-
nal Pediàtric, fomentant el benestar emocional dels nens malalts greus hospitalitzats o al seu domicili, amb un acord amb els principals 
hospitals pediàtrics, la Fundació Enriqueta Villavecchia i la implicació de totes les seccions del Club i també de socis voluntaris del Futbol 
Club Barcelona. Respecte al programa de Refugiats s’han consolidat les activitats al Líban, Grècia i Itàlia i s’ha començat a treballar a 
Catalunya amb menors no acompanyats. També s’ha continuat la tasca en el desenvolupament del programa per a nens i nenes amb 
discapacitats i d’infants en contextos vulnerables. 

Respecte a la línia estratègica de la prevenció de la violència, el  programa de prevenció del bullying tant en l’àmbit escolar com en l’esportiu 
ha continuant creixent i tenint un impacte molt important. Així mateix, hem continuat la nostra tasca de prevenció de violència juvenil a 
l’Argentina, el Brasil, Mèxic i Colòmbia i s’han afegit nous països con El Salvador i també alguns Centres de Justícia Juvenil de Catalunya. 

El nombre de nens i nenes beneficiaris de la Fundació ha augmentat  en un 5,4% respecte de la temporada anterior, i ha arribat a 
1.624.000, dels quals 534.000 són a Catalunya.

En l’àmbit internacional s’han implementat programes en 58 països, i s’han iniciat programes en 2 nous països: el Japó i el Paraguai. 

A Catalunya també s’han realitzat programes en 85 localitats, 39 més que la temporada passada.

• Del total de la despesa de l’apartat de Missió Social, el repartiment és el següent:

MISSIÓ SOCIAL T-2018/19

Aliances

Col·laboracions

Programes PropisCampanyes

Lab Sport

Comunicació

INFORME DE GESTIÓ

Programes propis

El 38% de la despesa en Missió Social s’ha destinat als programes propis d’intervenció directa que desenvolupa la Fundació,  consolidant 
d’aquesta manera la rellevància pròpia de la institució, fomentant la innovació i també la generació de nou coneixement sota els tres eixos 
d’actuació marcats al Pla Estratègic: prevenció de la violència, lluita contra l’exclusió social i la discriminació i accés i reforç a l’educació. 

Durant aquesta temporada la Fundació ha donat a conèixer la nova metodologia de prevenció de Bullying a les escoles de primària, 
amb uns resultats (provats científicament) molt esperançadors per la lluita contra aquesta problemàtica. Ha consolidat així mateix el 
protocol de lluita contra el bullying a l’esport i ha llançat varies campanyes i fet públics dos estudis pioners de la prevalença del Bullying 
a les escoles de primària i al futbol formatiu. 
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PROGRAMES PROPIS T-2018/19

Benestar Emocional Pediàtric

Bullying

Altres

Prevenció Violència
Refugiats

Gènere i Inclusió Social

PROGRAMES PROPIS 5.396.309

Benestar Emocional Pediàtric 93.098

Bullying 353.009

Gènere i Inclusió Social 1.817.376

Prevenció Violència 1.334.762

Refugiats 1.779.055

Altres 19.009

INFORME DE GESTIÓ

Igualment durant aquesta temporada, s’ha consolidat el programa amb nens i nenes refugiats en els tres països i s’ha començat a treballar 
conjuntament amb la DGAIA amb menors no acompanyats a Catalunya.  D’igual manera per tal d’ampliar els programes de prevenció de la 
violència juvenil i d’inclusió de nens i nenes amb discapacitats s’ha treballat en l'adaptació i millora de la metodologia FutbolNet, utilitzada 
en aquests projectes.

La Fundació ha continuat amb el seu programa Benestar Emocional Pediàtric en col·laboració amb les seccions professionals al llarg de tota 
la temporada i amb els 5 principals hospitals pediàtrics de Catalunya. Durant l’exercici, més de 140.000 nens i nenes van ser beneficiaris 
d'aquest programa, i ha comptat amb la participació de més de 33 voluntaris socis del Futbol Club Barcelona. 

En el projecte Masia Solidària en col·laboració amb Masia 360, hi han participat més de 552 esportistes, dels 37 equips formatius masculins 
i femenins i 15 entitats.

Aliances

Per tal de continuar incrementant l’impacte de la seva acció, la Fundació compta amb aliats estratègics amb els quals desenvolupa activi-
tats i programes plantejats de manera conjunta, en línia amb la seva missió i les seves àrees d’actuació estratègiques.

Durant aquesta temporada, l’aliança amb l’UNICEF s’ha desenvolupat de manera notable, i s’han consolidat noves iniciatives conjuntes a 
nivell internacional en l’àmbit de l’esport pel desenvolupament (S4D) amb la culminació de la celebració del Congrés 'Getting into the game' 
i la publicació del primer estudi internacional sobre aquesta matèria.
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Durant aquest exercici s’han continuat les aliances estratègiques amb Creu Roja, Open Arms, Fundación Pies Descalzos, Fundación Leo 
Messi, Fundación Johan Cruyff, Fundación Liliam Thuram, Fundación Éric Abidal, Fundacion Edmílson i Scholas Occurrentes. Així mateix, 
s’han signat noves aliances estratègiques amb la Pau Gasol Foundation i també amb la Fundació Port Aventura.

L’aliança amb l’Hospital Sant Joan de Déu per recaptar fons per a la construcció del nou Pediatric Cancer Center va culminar amb la cele-
bració de l’acte de la primera pedra del centre, on es va aconseguir la fita de captació de 30 milions d’euros per la seva construcció, amb 
una aportació per part de la Fundació Barça conjuntament amb la Stavros Niarchos Foundation d'1.359.000 euros.

Comunicació

Com a part de la seva Missió Social, la Fundació continua apostant per la sensibilització sobre les problemàtiques que afecten la infància 
i els joves. S’ha continuat reforçant la relació amb mitjans de comunicació i les visites a programes per part d’aquests. Igualment s’han 
organitzat trobades informatives amb col·lectius i personalitats de diversos àmbits socials i empresarials per donar a conèixer i sensibi-
litzar sobre les problemàtiques que aborda la Fundació. 

Durant aquest exercici la Fundació ha estat present en dos esdeveniments de sensibilització: Barçaland i Ciutat dels Somnis, ha participat 
en diversos fòrums, en què destaca el Fòrum d’ACNUR a Ginebra, i ha actualitzat els continguts d'"Espai Barça Fundació”, que ha rebut 
més de 74.000 visites.

Col·laboracions

La Fundació, durant aquest exercici, ha continuat donant suport a diferents projectes, i ha prioritzat les col·laboracions que van alineades 
amb la seva Missió Social.

2. Comunicació corporativa i ‘Fundraising’

La despesa associada a la comunicació corporativa i la captació de fons (‘Fundraising’) representa un 4% de la despesa total. Respecte 
a la comunicació corporativa aquesta temporada s’ha prioritzat la qualitat i per tant el nivell d’involucració amb els nostres seguidors 
en les xarxes socials. 

Gracies a l’activitat de l’Àrea de Fundraising, s’han garantit els fons necessaris per a la implementació dels programes amb un creixement 
notori dels mateixos respecte a la temporada passada. Així mateix s’han iniciat noves línies de finançament extern com les donacions a 
traves de campanyes i/o la venda de productes.  

3. Estructura 

Respecte de les despeses d’estructura, que representen un 7% del total, s’ha continuat millorant l’eficiència i l’eficàcia dels recursos des-
tinats 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.

El compte de resultats d’aquesta temporada ha obtingut un resultat positiu de 91.132 euros.

En conclusió, ha estat una temporada que ha permès assolir els objectius marcats, tant des del punt de vista de la qualitat tècnica dels 
diversos programes que s’han posat en marxa com d’aquells altres ja consolidats, els quals han contribuït a la integració de la infància i 
la joventut afectades per la violència, les malalties, la desigualtat i la discriminació.

INFORME DE GESTIÓ

INFORMACIÓ SOBRE EL PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT A PROVEÏDORS
El període mig de pagament a proveïdors de l’exercici acabat el 30 de juny del 2019 és de 64 dies. 

FETS POSTERIORS
Amb posterioritat al 30 de juny del 2019 no s’han produït transaccions o fets que tinguin un impacte rellevant en els comptes anuals.
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Sr. Josep Maria Bartomeu i Floreta
President

Sr. Jordi Cardoner i Casaus
Vicepresident

Sr. Mària Vallès Segura
Directora

Sr. Jordi Calsamiglia i Blancafort
Secretari

Formulació dels comptes anuals a 30 de juny del 2019
En data 19 de setembre del 2019, 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 els comptes anuals i l’informe de gestió de la Fundació Privada Futbol 
Club Barcelona corresponents a l’exercici anual finalitzat el 30 de juny del 2019, que s'han imprès en paper timbrat de l’Estat amb numeració 
correlativa a la present pàgina.

En representació del Patronat de la Fundació Privada Futbol Club Barcelona signen aquests comptes anuals i informe de gestió:
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