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FUNDACIÓ FC BARCELONA

Fidels al nostre compromís amb els 
valors del FC Barcelona, us presen-
to el balanç de l'exercici de la nos-
tra Fundació, un dels més intensos 
des que va començar la seva acti-

vitat l'any 1994.
Els nous àmbits d'actuació que esta-

bleix el Pla Estratègic 2015-2021 de la Fun-
dació del Futbol Club Barcelona renoven el 
seu paper i aquesta ha adquirit més relle-
vància amb l'objectiu de po-
sicionar el Club com un actor 
social destacat al servei del 
seu lema ‘més que un club’. 
Els nous i ambiciosos objec-
tius estratègics establerts en 
el present pla també van en 
sintonia amb la nova agenda 
de desenvolupament inter-
nacional definida al setem-
bre del 2015. Aquesta Agenda 
2030 per al Desenvolupa-
ment Sostenible, que es plas-
ma en 17 Objectius de Desenvolupament 
Sostenible (ODS), reafirma que "els nens i 
els joves de tots dos sexes són agents fo-
namentals del canvi i trobaran en els nous 
Objectius una plataforma per canalitzar la 
seva infinita capacitat d'activisme cap a la 
creació d'un món millor".

Els nostres programes de suport a me-
nors i joves s'han reorganitzat sota 3 línies 
fonamentals: prevenció de la violència, 
inclusió social i educació. Donada la nos-
tra història, i filosofia, ens agradaria que 
la nostra manera d'actuar i de concebre 
el compromís social fos percebuda com a 

part fonamental de la nostra marca. Estem 
intervenint en un total de 53 països perquè 
molts nens i nenes escapin de situacions 
de pobresa i d’exclusió. Això vol dir que 
només podrem aconseguir-ho si creem un 
nou llenguatge i noves interpretacions. No 
obstant això, no ho aconseguirem sense la 
vostra confiança. Hem ajudat a aconseguir 
canviar les vides de més d’un milió de nens 
i nenes. Vides de muda desesperació. Per 

tant, des del Club entenem 
que hem de mantenir-nos 
units, encarant la gran res-
ponsabilitat de millorar el 
nostre món amb justícia, so-
lidaritat, i humanitat. Només 
una societat que sàpiga dig-
nificar la vida dels més desa-
favorits pot contribuir a una 
societat més equilibrada.

Des de la Fundació FCB 
entenem que només des de 
la passió i la disciplina acon-

seguirem conquerir l'impossible mitjançant 
la repetició obstinada del possible. Entre 
tots hem de sentir-nos orgullosos de for-
mar part d'un club com el nostre, que és 
líder i referent global, i que ha multiplicat 
exponencialment la difusió d'uns missat-
ges solidaris i humanistes i la divulgació 
d'aquests valors. Els nostres tresors, les 
nostres veritables emocions, són la suma 
de les imatges que hem viscut i hem con-
servat fins a convertir-nos en el que som 
avui. Fomentar la solidaritat i l'esperit 
d'equip ens permetrà continuar construint 
nous somnis.

Salutació del president

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

El “som més que un club” ha estat 
sempre una part de la definició 
de la nostra identitat, i un atribut 
que cal explicar. Una identitat, 
una manera de fer que s’ha 

desenvolupat tant en el terreny de joc com a 
l’àmbit social. La Fundació és una part molt 
important d’aquest atribut que neix amb 
l’origen del club i que ara més que mai té 
molt sentit.

Des de sempre el Barça 
s’ha implicat en múltiples 
iniciatives culturals, socials 
i de solidaritat, que és una 
manera d’expressar que és un 
club esportiu que no vol viure 
al marge dels problemes de 
la societat, i en especial dels 
problemes de la infantesa al 
món. L’any 1994 es  va crear la 
Fundació del FC Barcelona que 
ha focalitzat els seus esforços 
en la utilització de l’esport com 
a eix vertebrador del canvi social, fomentant 
l’educació i els valors positius que comporta 
l’esport. Ara fa un any la Fundació ha iniciat 
una nova etapa amb una línia de treball 
innovadora amb programes d’intervenció 
directes en tres àmbits molt diferenciats: 
Accés i reforç de l’educació, prevenció de la 
violència i lluita contra l’exclusió social.

I per aconseguir-ho, hem concertat 
aliances amb nous i rellevants partners 
com la Fundació Stavros Niarchos i 
Scottia Bank, que donen suport els 
nostres programes i creuen en la tasca 
humanitària que realitzem. Hem obert vies 
de col·laboració amb periodistes nacionals 

i internacionals per ajudar a definir un nou 
plantejament sobre la situació dels refugiats, 
en col·laboració amb ACNUR. Seguim 
doncs endavant i amb força instaurant 
el programa de refugiats al Líban, Grècia i 
Itàlia, i implantant les nostres metodologies 
amb els nens i nenes i els més joves. Alhora, 
i amb el propòsit de seguir millorant, hem 
consolidat l'equip de la Fundació. Un equip 
professional, emprenedor, crític, sensible, 

i capaç d'adaptar-se a les 
diverses circumstàncies. Amb 
capacitat per reaccionar 
davant d'un món de constants 
canvis.

Aquests nous reptes i la 
continuïtat d’altres iniciatives 
socials que vam posar en 
marxa son prou ambiciosos 
i potents per sentir-nos 
orgullosos de la tasca que es 
fa des de Fundació. Una tasca 
que any a any estem millorant 

i professionalitzant a fi d’aconseguir millor 
resultats per ajudar alguns col·lectius 
vulnerables d’infants i joves del nostre 
país i d’arreu del món a millorar les seves 
condicions de vida. 

Des de el Club exercim aquesta aposta 
de responsabilitat social amb la implicació 
de tots els estaments: jugadors i tècnics (que 
aporten un 1% de la seva fitxa), Club (que 
aporta 0,7% dels seus ingressos), i també 
els nostres socis i simpatitzants. Tots estem 
convençuts i conscienciats de que cal anar 
més enllà en la nostra activitat social. En 
fets com aquest és on es demostra el nostre 
esperit “Més que un club”. 

Carta del vicepresident primer

Jordi Cardoner i Casaus
Vicepresident primer del FC Barcelona i vicepresident 
primer del Patronat de la Fundació
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COM TREBALLEM?
Des que el FC Barcelona compta amb 
una Fundació ha focalitzat els seus es-
forços a donar suport a la infància i la 
joventut dels col·lectius més vulnerables 
mitjançant l’esport i l’educació en valors.

Un treball en valors que s’ha fet 
interiorment des de la Masia, amb 
els jugadors més joves fins al primer 
equip. També, des de fa anys, amb 
una aportació del 0,5% de la fitxa dels 
jugadors i del 0,7% dels ingressos del 
Club. 

Ara la Fundació ha iniciat una 
nova etapa amb una línia de treball 
innovadora a escala mundial en l’àmbit 
de les entitats esportives, en què vol 
aconseguir generar aquests canvis socials 
a través de l’esport, amb la finalitat de 
contribuir a una societat més igualitària 
i inclusiva, amb programes d’intervenció 
directes en tres àmbits molt diferenciats:  

• Prevenció de la violència  
• Lluita contra l’exclusió social 
• Accés i reforç a l’educació 
Aquestes actuacions es realitzen 

mitjançant:
• Programes propis o en col·laboració
• Sensibilització i campanyes
• Incidència 
• Innovació i generació de coneixement

COM TREBALLEM?
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Com a entitat compromesa i 
responsable, amb un intangible 
emocional i de pertinença que molt 
poques tenen, creiem que a través de 
la nostra força com una de les marques 
més conegudes arreu del món podem 
ser una palanca de canvi en situacions 
problemàtiques per posar un tema a 
debat i demanar que s’actuï. 

Volem ajudar a millorar aspectes crítics 
que afecten la infància i la joventut, que 
són el futur de la nostra societat.

També volem aprofitar la força i la 
notorietat que genera l’esport, i el futbol 
en particular, per sensibilitzar sobre 
la igualtat i la diversitat de totes les 
persones i prevenir conductes violentes. 

I ho volem fer des del lideratge d’una 
entitat com el FCB i la seva capacitat 
transformadora, aportant, a través de 
la innovació, solucions diferents als 
problemes de la infància i el jovent. 

COM TREBALLEM?
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LA FUNDACIÓ D'UN COP D'ULL

Catalunya

Internacional

Partners
LOCALITATS

PAÏSOS

BENEFICIARIS

BENEFICIARIS

 Fundació Obra Social    
   "La Caixa"
 Diputacions
 Ajuntaments

Nous partners 16-17

 Fundació Stavros Niarchos
 Scottia Bank
 Fundació UEFA
 Konami

+421.000

+1.063.000

35

53
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ÀMBITS D’ACTUACIÓ

La Fundació treballa en projectes d’in-
tervenció directa, de sensibilització, 
generació de coneixement i incidència, 
amb l’objectiu de tenir un impacte en les 
problemàtiques que pateixen la infància 
i la joventut més vulnerable. Així mateix, 
vol promoure el treball en xarxa, buscant 
l’experiència d’organitzacions i professio-
nals destacats en les àrees d’acció social 
definides.

ÀMBITS
D’ACTUACIÓ

ALIANCES

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

• Prevención de la violència 
i resolució de conflictes

• Lluita contra l’exclusió social 
 i la discriminació

• Accés i reforç a l’educació

NOU PLA ESTRATÈGIC: 
EIXOS D’ACTUACIÓ

Aquests àmbits són complemen-
taris entre si i tenen com a objectiu 
utilitzar l’esport com a eina de desen-
volupament global, tal com es recull a 
la Declaració dels Objectius de Desen-
volupament Sostenible de les Nacions 
Unides. Es contribueix a la integració de 
la infància i la joventut afectades per la 
pobresa, les malalties, la desigualtat i la 
discriminació.

PROGRAMES

Intervencions directes de la Fundació mitjançant l’aportació 
metodològica, l’anàlisi d’impacte i amb una alta presència de marca.

COL·LABORACIONS

Donar suport a iniciatives solidàries que realitzen altres organitza-
cions i que estan alineades amb la missió de la Fundació.
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ÀMBITS D’ACTUACIÓ





Prevenció de la violència

Programa violència juvenil

Bullying
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PREVENCIÓ DE LA VIOLÈNCIA

El  futbol, i l’esport en general, és una eina 
molt útil per reduir les conductes agres-
sives entre els joves. Durant la tempo-
rada gràcies a la metodologia FutbolNet 
els participants van adquirir habilitats i 
destreses per resoldre els seus conflictes 
sense violència. Gràcies a aquesta inicia-
tiva els infants van treballar la concòrdia 
i la cultura de la pau per gestionar situa-
cions al terreny de joc que habitualment 
acabaven en un conflicte violent. Els pro-
jectes d’aquesta línia de treball es van 
implementar en contextos convulsos, ja 
sigui per guerres declarades o per con-
frontacions entre les faccions del narco-
tràfic. 

PREVENCIÓ DE LA VIOLÈNCIA
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PREVENCIÓ DE LA VIOLÈNCIA

Per quarta temporada consecutiva, el 
projecte FutbolNet es va implementar 
a la ciutat de Rio de Janeiro. Concreta-
ment al Complexo da Maré, un conjunt 
de faveles on s’ubica la Vila Olímpica da 
Maré. En aquesta instal·lació esportiva és 
on més de 400 nens i nenes van partici-
par en les activitats de FutbolNet durant 
més de vuit mesos. El projecte va resultar 
eficaç per a la millora del respecte dels 
participants cap als companys i compa-
nyes, l’augment del rendiment escolar 
i l’apoderament, sobretot, de les nenes 
participants. A més, es va detectar que, 
durant les activitats, les faccions del nar-
cotràfic decretaven un alto al foc perquè 
cap dels seus fills pugués ser ferit. 

Alguns resultats destacats:
- El 100% dels participants van asse-

gurar que volen continuar participant en 
futures edicions. 

- El 78% dels participants van reconèixer 
que han après a resoldre els seus conflictes 
de manera no violenta.

- El 100% dels professors de les escoles 
on estudien els participants de FutbolNet 
van observar una millora en el seu com-
portament.

Programa de violència 
juvenil a Rio de Janeiro, 
Brasil
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PREVENCIÓ DE LA VIOLÈNCIA

Els participants, la majoria d’entre 9 i 14 
anys, procedien de set àrees de la regió 
de Bàssora, al sud de l’Iraq (Al Deir, Al 
Fatat, Al Nashwa, Al Quma, Al Thager, Al 
Zubeir i Shat Al Arab). El 81,4% van ser 
nois i el 18,6%, noies. Més de la meitat 
dels nois ja havien participat en el pro-
grama FutbolNet durant la temporada 
anterior.

Alguns resultats destacats:
- Tots els entrenadors van detectar 

canvis en positiu en el comportament 
dels participants al llarg del programa.

- La majoria dels nens van reconèixer 
que els valors adquirits els són útils en les 
seves activitats quotidianes.

- Les qualificacions escolars del 42% 
dels participants van millorar al final del 
programa. 

- Tots els professors dels participants 
van assegurar que s’havien reduït les 
situacions de conflictivitat a les aules 
durant la durada del projecte.

Programa de violència 
juvenil a Bàssora, Iraq
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PREVENCIÓ DE LA VIOLÈNCIA

L’objectiu de FutbolNet a Cartagena de 
Indias és també la prevenció i la resolu-
ció de conflictes, utilitzant l’esport com 
a eina educativa. Durant la temporada 
més de 5.400 nens i nenes van participar 
en el projecte.

Així mateix, es va formar 77 educadors 
durant el seminari de formació: 58 homes 
(75%) i 19 dones (25%).

El projecte FutbolNet va ajudar a com-
batre la naturalització de la violència, per 
culpa de la qual aquests joves poden te-
nir com a fita a la vida pertànyer a una 
colla o tenir una arma.

Alguns resultats destacats:
- La satisfacció dels educadors amb el 

projecte es va valorar amb un 4,6 sobre 5.
- El 96,7% dels educadors va asegurar 

que tornaria a participar a FutbolNet.
- La satisfacció dels beneficiaris amb el 

projecte es va valorar amb un 4,6 sobre 5.
- El 74% de les famílies va considerar 

que les activitats del projecte van millorar 
en comparació amb l’any anterior.

Un dels èxits més significatius pel que 
fa a l’impacte del programa va ser que, 
en pocs mesos, es va aconseguir integrar 
nens i nenes en els jocs, i es va promoure 
així l’equitat de gènere dins dels grups.

Programa de violència 
juvenil a Cartagena de 
Indias, Colòmbia
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#CONTRAELBULLYING
Durant la temporada 2016/17 es va 
iniciar un nou programa de prevenció 
de l’assetjament escolar, l’anomenat 
bullying, emmarcat dins de la línia 
estratègica de prevenció de la violència 
de la Fundació FC Barcelona. 

Una de les formes de violència 
(tant física com emocional) que més 
impacte tenen en el desenvolupament 
dels infants és el bullying, una forma 
de violència entre iguals però en 
desigualtat de condicions i que 
es produeix de manera reiterada i 
intencionada. No obstant això, l’esport 
és una plataforma que construeix 
convivència i respecte i, per tant, té el 
potencial de prevenir la violència.  

En aquesta línia, i en resposta al 
seu ferm compromís de sensibilitzar 
sobre aquest problema i de contribuir 
a prevenir-lo, la Fundació va encetar 
la campanya #contraelbullying, que 
emmarcava diverses accions: el primer 
Simposi contra el bullying, propostes de 
sensibilització i incidència pública amb 
la creació i difusió del Manifest Alan.

El primer Simposi contra el bullying, 
organitzat amb el col·lectiu FU, va ser un 
espai de debat multidisciplinari que va 
reunir 23 artistes, periodistes, escriptors 
i escriptores de reconegut prestigi, més 
de 30 persones afectades directament 
pel bullying, així com 21 professionals 
del sector i mediadors i mediadores 
menors d’edat de tot Catalunya.

PREVENCIÓ DE LA VIOLÈNCIA
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Aquest Simposi, celebrat els dies 27 i 28 
d’abril del 2017 i en què es va comptar amb 
la participació de prop de 6.000 persones 
(de manera presencial o via streaming), 
tenia com a objectius donar veu a les 
persones que l’han patit i als professionals 
que hi treballen, així com sensibilitzar 
i concloure una diagnosi de la situació 
amb la col·laboració d’entitats, experts 
i de l’administració pública. El Simposi 
va ser el punt de partida per encetar 
una bateria d’accions de sensibilització 
adreçades al conjunt de la societat 
catalana, amb l’objectiu de trencar els 
estigmes vinculats al bullying, contribuir 
a la presa de consciència i promoure la 
corresponsabilitat i mobilització.

Finalment, en el marc del Simposi, i en 
col·laboració amb un conjunt d’experts, 
entitats i institucions, es va elaborar el 
Manifest Alan, un reclam comú (amb 12 
accions) amb l’objectiu d’incidir en una 
legislació específica perquè les escoles 
i les famílies disposin de mecanismes 
adients contra el bullying. A finals del 
darrer mes de juny es van aconseguir 
prop de 14.000 signatures.

Durant l’exercici 2017/18 està previst, 
entre altres accions, iniciar un programa 
pilot de prevenció del bullying a les 
escoles que empri l’esport com a 
eina pedagògica i que ofereixi una 
metodologia diferenciada, continuar 
amb la campanya de sensibilització, crear 
una xarxa d’experts i un observatori per 
continuar amb accions d’incidència.

“No sé si, com a
educadors i pares, donem 
prou eines als nens
perquè s’autogestionin. 
Necessiten tanta ajuda
les víctimes com els
assetjadors”
Pare de la Marta

“Quan es comencin a 
destapar (casos i
testimonis) ja no hi haurà 
ningú que se senti
justificat per no fer res o 
per mirar cap a una altra 
banda, com es feia
fins ara”
Anònim - Assetjador

“Volem que la gent se 
n’adoni i reflexioni, per 
això estem avui aquí.  
Cal tenir molts ulls i 
vigilar”
Xavi - Pare de l’Alan

PREVENCIÓ DE LA VIOLÈNCIA
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PREVENCIÓ DE LA VIOLÈNCIA



MEMÒRIA FUNDACIÓ FC BARCELONA  29

PREVENCIÓ DE LA VIOLÈNCIA
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INCLUSIÓ SOCIAL

Al llarg dels últims anys, la metodologia 
FutbolNet ha ofert bons resultats en co-
munitats i entorns vulnerables. La seva 
alta flexibilitat i adaptabilitat han fet 
que la metodologia hagi resultat efecti-
va per apoderar i millorar els processos 
d’inclusió social de col·lectius en risc d’ex-
clusió, segons cada context. 

A Catalunya el programa de la Funda-
ció FC Barcelona ha resultat efectiu en 
la inclusió social de persones amb dis-
capacitat, i els ha ofert l’oportunitat de 
participar en un espai esportiu i inclusiu 
en què la diferència de capacitats no ha 
estat un obstacle. En l’àmbit internacio-
nal, s’ha fomentat l’equitat de gènere en 
contextos singulars com la ciutat de Ju-
bail, a l’Aràbia Saudita. En aquest entorn 
la flexibilitat de FutbolNet ha estat clau 
per oferir activitats esportives i educatives 
a nenes i noies, tot formant i apoderant 
dones saudites per erigir-se en referents 
i models igualitaris per a les participants 
més joves.

PROGRAMES D’INCLUSIÓ SOCIAL I GÈNERE
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INCLUSIÓ SOCIAL

FutbolNet és una metodologia inclusiva 
molt útil per a persones amb discapaci-
tat. La segona temporada de FutbolNet 
i Diversitat (programa d’iniciació espor-
tiva per a persones amb discapacitat 
que té per objectiu principal la derivació 
de perfils a l’oferta esportiva inclusiva i 
adaptada de la ciutat de Barcelona), du-
ta a terme a l’Institut Dr. Puigvert de Bar-
celona, ha servit per potenciar:

- La definició de FutbolNet com a 
metodologia inclusiva

- La derivació de participants de Fut-
bolNet i Diversitat als diferents Futbol-
Nets de la ciutat de Barcelona

- Els intercanvis entre FutbolNet i Di-
versitat i els FutbolNets de la ciutat de 
Barcelona 

La temporada 2016/17 a FutbolNet i 
Diversitat hi va haver 20 participants. A 
més, es va fer una prova pilot a l’escola 
d’educació especial Paideia del districte 
de les Corts de la ciutat de Barcelona amb 
l’objectiu de fer un recurs 100% inclusiu. 

Aquesta temporada es va treballar 
amb un grup específic d’uns 20 partici-
pants. La temporada següent el grup ja 
no serà específic, sinó mixt, i les activitats 
ja no es faran en un entorn d’escola d’ed-
ucació especial, sinó en un centre educa-
tiu sense necessitats especials. 

Amb tots dos projectes es treballa la 
sensibilització dels entorns, la inclusió i 
es desdibuixen les diferències entre per-
sones amb capacitats diferents.

Programa per a persones 
amb discapacitat
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INCLUSIÓ SOCIAL

Aquest exercici es va fer una prova pilot 
amb 20 participants al Centre de Justí-
cia Juvenil de Can Llupià (Barcelona), on 
es va posar la metodologia al servei de 
nois i noies privats de llibertat. L’acti-
vitat es va dur a terme durant els dis-
sabtes al matí amb els interns amb bona 
conducta com a premi voluntari. L’ac-
ceptació va ser molt bona i es van poder 
treballar aspectes com la confiança en un 
mateix, l’acceptació i, de manera especial, 
el compromís amb el programa. 

Aquesta actuació, que es va dur a ter-
me amb la col·laboració de la Universitat 
de Barcelona, va permetre oferir una ex-
periència d’aprenentatge i servei (APS) a 
alumnes universitaris que van compartir 
les jornades FutbolNet amb els reclusos. 
Els alumnes quedaven una hora abans 
amb l’equip educatiu FutbolNet, prepa-
raven la sessió conjuntament i, un cop 
acabada l’activitat, tornaven a reunir-se 
amb l’equip educatiu per fer el retorn de 
l’experiència. 

Programa 
‘Justícia Juvenil‘
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INCLUSIÓ SOCIAL

La metodologia FutbolNet és molt útil 
en aquest segment de població, perquè 
els ajuda a sentir que formen part d’un 
grup, així com el treball que es va fer en 
temes de confiança en un mateix, en el 
company i en el grup. 

Cal destacar que els equips educatius 
FutbolNet també es van beneficiar de 
l’experiència, ja que els va permetre en-
trar en contacte amb un col·lectiu poc 
habitual fins al moment.

En aquest camp es van plantejar dues 
vies d’actuació:

– Metodologia FutbolNet a les sessions 
d’educació física de l’Hospital de Dia per 
a Adolescents de la Fundació Sant Pere 
Claver.

– Intercanvi entre FutbolNets de Bar-
celona i el recurs Sport Jove de la Fun-
dació Sant Pere Claver.

Es van beneficiar de la metodologia 
FutbolNet aplicada a la problemàtica de 
la salut mental un total de setanta par-
ticipants.

 

Programa ‘Salut Mental‘
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INCLUSIÓ SOCIAL

Un altre dels àmbits destacats en què 
es va treballar aquest any és el projecte 
Noves Oportunitats per a joves que no 
estudien i treballen, i, per tant, en risc 
d’exclusió social, del Servei d’Ocupació 
de Catalunya (SOC). Aquesta actuació 
està emmarcada en els programes de 
Garanties Juvenils de la Unió Europea. 

El projecte es va desenvolupar en dues 
fases. 

Fase 1 – Dues jornades de formació 
per part d’equips educatius FutbolNet als 
diferents Centres Noves Oportunitats de 
Catalunya.

Fase 2 – Cinc jornades, relacionades 
cadascuna amb un valor i conduïdes pels 
joves instruïts a la fase 1. Cada jornada es 
va dur a terme en un Centre Noves Opor-
tunitats diferent, i van assistir a la jorna-
da els joves dels altres centres.

Un total de 200 joves van aprendre la 
metodologia FutbolNet dins el currícu-
lum formatiu en esports del programa 
del SOC, com un nou recurs per entendre 
l’esport i el lleure com a eina de canvi so-
cial. Tots els participants van adquirir el 
certificat Seminari FutbolNet de l’IL3 de 
la Universitat de Barcelona.

Programa 
‘Noves Oportunitats’
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INCLUSIÓ SOCIAL

Festival de
la Infància

Festival Festes 
de Les Corts 

Nadal al
Camp Nou 

Municipis de la Diputació de Girona:
- La Bisbal d’Empordà
- Roses
- Banyoles
- Puigcerdà
- Salt

‘FutbolNet’ als Instituts de Barcelona:
- INS Miquel Tarradell
- INS Barri Besòs
- INS Flos i Calcat
- INS Príncep de Viana

Municipis de la Diputació de Tarragona:
- Santa Bàrbara
- Roquetes
- Sant Carles de la Ràpita
- Torredembarra
- L’Arboç

Municipis de la Diputació de Lleida:
- Rosselló
- Ivars d’Urgell
- Juneda
- L’Arboç

TARRAGONA

LLEIDA

GIRONA

BARCELONA

Altres Festivals

‘FutbolNet’ a Catalunya
7.695 Beneficiaris

160

120

4.500 50 275

400

200

PARTICIPANTS
EN EL PROGRAMA

PARTICIPANTS
EN EL PROGRAMA

PARTICIPANTS PARTICIPANTS PARTICIPANTS

PARTICIPANTS
EN ELS FESTIVALS

PARTICIPANTS
EN ELS FESTIVALS

240 500
PARTICIPANTS
EN EL PROGRAMA

PARTICIPANTS
EN ELS FESTIVALS

En termes generals cal destacar que va augmen-
tar la participació de manera inclusiva de perso-
nes que presenten alguna discapacitat. A més, es 
van consolidar els intercanvis entre diferents cen-
tres FutbolNet. Pel que fa a la qüestió del gènere, 

es va continuar treballant per aconseguir grups 
amb el mateix nombre de participants masculins 
i femenins, i aquest encara és un dels grans reptes. 
Aquesta temporada es va arribar a un 15%, apro-
ximadament, de participació femenina.

300 500
PARTICIPANTS
EN EL PROGRAMA

PARTICIPANTS
EN ELS FESTIVALS
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INCLUSIÓ SOCIAL

Aquesta temporada es va desenvolupar 
la metodologia FutbolNet a l’Aràbia Sau-
dita, dedicat exclusivament a les nenes 
que viuen a la ciutat de Jubail. El progra-
ma es va definir com un projecte pilot, 
amb l’objectiu principal de promoure 
l’equitat de gènere, l’apoderament de 
nenes i joves, la millora actitudinal i el 
foment d’actituds respectuoses.

L’activitat va començar a finals de 
febrer del 2017 i va acabar a finals de 
maig del 2017 i va comptar amb una par-
ticipació de 100 noies, amb edats com-
preses entre els 7 i els 10 anys, amb dues 
sessions per setmana i cada sessió amb 
una durada aproximada de dues hores. 

El programa es va dur a terme 
mitjançant la participació de la Royal 
Commission for Jubail, l’empresa SHELL 
i la Fundació del FC Barcelona. L’any 
2015 es va realitzar aquesta activitat 
exclusivament per a nens.

Programa gènere 
a l’Aràbia Saudita
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INCLUSIÓ SOCIAL

La metodologia FutbolNet és l’activitat 
estrella de la xarxa Olympafrica i forma 
part de la col·laboració entre el COI i la 
Fundació FC Barcelona. En l’edició del 
curs 2016/17 es va portar a terme als 39 
centres operacionals de la xarxa Olym-
pafrica, localitzats en un total de 34 paï-
sos. Així mateix, es van disputar un total 
de nou tornejos regionals, que van reunir 
tots els centres de la xarxa. En total es va 
arribar a 84.937 beneficiaris.

D’altra banda, al febrer es va dur a ter-
me un seminari formatiu que va comptar 
amb la participació de 16 monitors locals. 

Cal destacar que, com a novetat, la 
darrera edició va tenir un augment de 
participació femenina i es va incorporar 
la metodologia FutbolNet en el dia a dia 
dels centres, mes enllà del torneig. A més, 
es van crear vincles amb escoles prope-
res als centres, i algunes d’aquestes van 
introduir la metodologia a l’assignatura 
d’educació física. 

Vegeu més detalls de l’aliança amb el 
COI a l’apartat d’Aliança amb el COI.

Programa d’integració 
social a l’Àfrica
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INCLUSIÓ SOCIAL

REFUGIATS
Un dels àmbits d’actuació als quals la 
Fundació està donant més èmfasi en 
l’actualitat és la causa d’infants i joves 
refugiats. Durant la temporada 2016/17 
es va fer una aposta per millorar la qua-
litat de vida dels nens, nenes i joves re-
fugiats a través de l’esport. Per a això es 
van posar en marxa una sèrie d’accions. 

En primer lloc es va establir una 
aliança amb l’ACNUR, l’Alt Comissionat 
de les Nacions Unides per als Refugiats. 
En aquesta aliança la Fundació FCB i 
l’ACNUR van celebrar el 13 de juny del 
2017 a Barcelona un Fòrum d’Alt Nivell 
per debatre sobre aquesta qüestió 
amb experts i representants de mitjans 
de comunicació d’àmbit global. Aquell 
mateix dia les dues entitats van posar 
en marxa la campanya #SignandPass, 
una iniciativa per mostrar la solidaritat 
cap als refugiats i, en especial, per 
donar suport als infants i joves. Aquesta 
campanya s’emmarca dins del Pacte 
Mundial pels Refugiats. 

La Fundació FCB va fer preparatius 
per posar en marxa FutbolNet a Grècia, 
Itàlia i el Líban, recuperant l’autoestima 
i treballant les habilitats socials de joves 
en risc d’exclusió. El futbol afavoreix la 
convivència dels menors en contextos 
tan complexos com els camps de 
refugiats, poblacions d’acollida i centres 
on hi ha menors no acompanyats. 

D’altra banda, s’està desenvolupant 
un kit esportiu que es distribuirà 
properament i que inclou una equipació 
esportiva amb un disseny innovador, 
pilotes, cons, etc., que es faran servir en 
camps de refugiats per garantir el dret al 
joc dels infants
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INCLUSIÓ SOCIAL

A més de l’aliança amb l’ACNUR, al mes 
de juny es va tancar un acord amb la 
Fundació Stavros Niarchos per a l’execu-
ció del programa de suport a refugiats al 
Líban, Grècia i Itàlia. Com a llançament 
del programa, al juny del 2017 es va ce-
lebrar un partit d’exjugadors del Barça a 
l’illa grega de Lesbos.

Com marca el seu pla estratègic, 
la Fundació FC Barcelona treballa 
intensament per reforçar i augmentar 
les seves aliances internacionals amb 
l’objectiu d’ampliar el seu radi d’acció 
en l’àmbit mundial a favor dels infants. 
En aquest sentit, la Fundació va donar 
la benvinguda a un nou soci estratègic, 
la Fundació Stavros Niarchos, que des 
del 1996 va donar 2,1 bilions de dòlars a 
entitats sense ànim de lucre.

Ambdues entitats van signar un acord 
per dur a terme el projecte FutbolNet 
als camps de refugiats de Grècia, Itàlia 

i el Líban. L’entitat hel·lena finançarà la 
iniciativa amb 2,2 M € el primer any per 
al llançament d’aquest programa. Per la 
seva banda, la Fundació FCB aporta la 
seva expertesa metodològica en l’esport 
per al desenvolupament donant forma 
a una nova versió de FutbolNet per ser 
desenvolupada als camps de refugiats. 
Aquesta nova iniciativa té com a full 
de ruta el foment de la inclusió social 
dels infants i joves refugiats amb les 
comunitats d’acollida, així com la 
prevenció de la violència, la resolució 
pacífica de conflictes i la divulgació de la 
cultura de la pau entre aquests col·lectius.

El projecte tindrà el primer any més 
de 3.000 beneficiaris, i durant la primera 
fase es portarà a terme amb 1.300 nens 
i adolescents de la geografia grega: les 
illes de Lesbos, Quios i el centre d’Atenes. 
Aquestes àrees van ser seleccionades per 
la gran proporció d’infants que viuen 

dins les comunitats de refugiats.
La segona fase del programa tindrà 

lloc a Itàlia. Hi participaran 900 nens i 
joves pertanyents a centres de menors 
no acompanyats, molts dels quals van 
perdre les seves famílies en zones de 
guerra o durant els seus viatges cap a 
Europa.

El tercer país on es durà a terme el 
programa serà el Líban, concretament 
a la regió de la Vall de Bekaa. En aquest 
territori dues problemàtiques destaquen 
sobre la resta: molts nens fa més de cinc 
anys que viuen en camps de refugiats, i 
més del 70% no va a l’escola.

Per completar el projecte, en 
col·laboració amb l’Innovation Hub del 
FC Barcelona s’ha desenvolupat un 
kit esportiu portàtil, innovador i fàcil 
d’utilitzar especialment dissenyat per 
promoure els valors esportius i educatius 
en aquests contextos.

Acord estratègic



REFUGIATS

44 MEMÒRIA FUNDACIÓ FC BARCELONA

• 21,3 milions de persones al món són 
refugiats

• El 51% dels refugiats al món són 
nens

• El 15-20% de la població refugiada 
són infants menors de 5 anys i són el 
grup amb un risc més gran

• El 86% dels refugiats són acollits en 
països en via de desenvolupament.

ALGUNES DADES
RELLEVANTS

“L’esport té el poder de 
transformar la gent, de 
crear una identitat. És 
hora de fer un món millor”
David Eades, 
periodista i presentador
de notícies, BBC 

“L’esport significa
estabilitat. L’esport
significa esperança. 
L’esport parla un
idioma universal”
Filippo Grandi, 
Alt Comissionat de 
les Nacions Unides

“Quan parlem de
refugiats sembla que 
sigui una altra categoria 
de persones, i no és just 
jerarquitzar”
Lilian Thuram, exjugador del 
FC Barcelona i president de 
la Lilian Thuram Foundation 
Against Racism
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Inclusió social

Integració social i gènere

Refugiats

Benestar emocional pediàtric



48 MEMÒRIA FUNDACIÓ FC BARCELONA

Durant la temporada el programa de 
Benestar emocional pediàtric, gràcies a 
la realització d’experiències i a l’entrega 
de materials, va complir els somnis de 
111.612 infants que pateixen alguna ma-
laltia o que es troben en situació de vul-
nerabilitat social. Segons els familiars i el 
personal mèdic que atén aquests infants, 
aquestes accions van suposar una millora 
en el seu benestar emocional.

La Fundació va aconseguir promoure 
el benestar emocional d’infants amb 
malalties greus amb el compliment de 
1.561 il·lusions, algunes de les quals en 
col·laboració amb la Fundació Make-A-
Wish® i la Fundació Pequeño Deseo. 

Es van realitzar les accions següents:
- 55 infants d’arreu del món van poder 

assistir a un entrenament del primer equip 
i van poder gaudir d’una trobada privada 
amb els jugadors del primer equip.

- 57 infants van venir a veure un partit 
al Camp Nou, van poder accedir al Camp 
Nou Experience i es van fer fotos amb el 
primer equip a la gespa de l’Estadi. 

- Es van enviar 226 lots de regal amb 
una samarreta signada per un jugador 
del primer equip i marxandatge divers 
de la Fundació FCB.

- Per Nadal, els jugadors del primer 
equip, la Junta Directiva del Club i els 
patrons de la Fundació van visitar un 
total de 1.001 nens hospitalitzats en 
diversos centres sanitaris de Barcelona: 
l’Hospital de Sant Joan de Déu, 
l’Hospital de la Vall d’Hebron, l’Hospital 
de Sant Pau, l’Hospital Germans Trias i 
Pujol, l’Hospital de Nens de Barcelona, 
l’Hospital de Barcelona, el Cottolengo del 
Pare Alegre i la Casa Ronald McDonald. 
Una delegació va visitar també el Saló de 
la Infància.

BENESTAR EMOCIONAL PEDIÀTRIC

Projecte ‘Il·lusions’

INCLUSIÓ SOCIAL
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Gràcies a aquest projecte es destinen en-
trades i roba oficial a entitats socials que 
treballen amb infants i joves que es tro-
ben en risc d’exclusió social o que tenen 
alguna discapacitat. 

Durant la temporada es van fer 110.051 
donacions, 53.211 de les quals van ser 
peces de roba i 56.840, entrades per a 
l’entrenament de portes obertes, el partit 
de la Diada del Soci Solidari i el partit 
de famosos de La Marató de TV3, entre 
altres esdeveniments esportius del Club.

Projecte ‘Donacions’

INCLUSIÓ SOCIAL





Educació
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EDUCACIÓ

Barçakids és una metodologia que pre-
tén fomentar i consolidar el sistema de 
valors dels infants per mitjà dels principis 
pedagògics de l’esport, del joc i de la par-
ticipació activa i inclusiva. S’aplica a les 
escoles i cada sessió ocupa una jornada 
lectiva sencera.

S’adreça a nens i nenes de 6 a 12 anys 
(Educació Primària). Alhora, el projecte 
pretén implicar la seva família i la 
comunitat educativa.

Per cinquè curs consecutiu, Barçakids 
va estar a l’abast de centres públics, 
concertats i privats. Durant la temporada, 
162 escoles de 20 localitats d’arreu de 
Catalunya van participar en el projecte, 
que va arribar a 12.645 infants. 

Com a novetat, enguany es van 
prioritzar municipis amb més concentració 
de CAEP (Centre d’Atenció Educativa 
Preferent), que pertanyen a ZER (Zona 
d’Escolarització Rural) o bé aquells 
infants que no participen en els serveis 
educatius dels municipis. 

A través d’activitats d’expressió oral, 
d’expressió escrita i jocs esportius, el 
projecte treballa amb els alumnes els 
valors següents:

Durant la temporada també es va dur 
a terme un procés de consultoria, a partir 
del qual es va acordar reformular les 
dinàmiques presencials de Barçakids, per 
enfocar-les i apropar-les a una acció de 
sensibilització i introducció del bullying, 
emprant el valor del respecte com a fil 
conductor i potenciant els aspectes de la 
cohesió grupal, la resolució de conflictes 
i la corresponsabilitat als tres cicles de 
Primària.

Educació en valors

AMBICIÓ

RESPECTE

ESFORÇ

TREBALL
EN GRUP

HUMILITAT
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EDUCACIÓ

A més de les sessions presencials, els 
educadors, les famílies i els infants van 
poder treballar els valors a la xarxa a tra-
vés del portal educatiu www.fcbkids.cat, 
dels quals van estar informats a través 
d’un butlletí mensual. 

Com a novetat, durant la temporada 
es va reestructurar el contingut del web 
per adaptar-lo i adreçar-lo a tres públics 
diferents: famílies, mestres i infants. 
Aquest portal va continuar consolidant-
se amb una oferta més àmplia de 
recursos educatius i amb un augment de 
trànsit. Enguany va tancar el curs amb 
17.156 visites.

Recursos en línia 
adaptats a diferents  
públics

www.fcbkids.cat
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EDUCACIÓ

Balaguer
Banyoles
Barcelona 
Berga  
Cambrils
El Vendrell 
Figueres   
La Pobla de Segur  
La Seu d’Urgell 
Lleida  
Manresa   
Mataró   
Premià de Dalt
Sabadell  
Salt 
Sant Joan de Vilatorrada
Sort       
Terrassa   
Tortosa 
Vilanova i la Geltrú

Nova Seu

Nova Seu

Nova Seu
Nova Seu
Nova Seu

Nova Seu
Nova Seu
Nova Seu

Nova Seu

Nova Seu
Nova Seu

Revista ‘Barçakids’

Poblacions per on ha 
passat ‘Barçakids’

La revista mensual de Barçakids, que 
s’edita el quart diumenge de cada mes 
amb el diari El Punt/Avui, va comptar la 
temporada 2016/17 amb 11 números i 
amb un tiratge de més de 40.000 exem-
plars cadascun. Aquest projecte perio-
dístic té la voluntat de ser una eina edu-
cativa i d’entreteniment que fomenti 
els valors derivats de l’esport. Entre els 
continguts, cal destacar com a novetats 
les biografies en anglès de personatges 
històrics rellevants, la secció d’actuali-
tat Què li passa al món i l’espai Els Petits 
Valents, en col·laboració amb l’Hospital 
de Sant Joan de Déu, que va suposar 
la creació d’un espai destinat exclusi-
vament als nens i nenes ingressats en 
aquest centre, on van poder compartir 
el seu dia a dia i les seves experiències.

A més, la revista va continuar 
incorporant continguts d’interès com 
reportatges sobre l’actualitat esportiva 
del FC Barcelona, els seus jugadors i la 
seva Fundació, articles de divulgació 
cultural i científica i seccions fixes, 
com les tires còmiques de l’Sportman 
i el xiulador, l’agenda de propostes, els 
contes i les receptes de cuina saludables, 
entre d’altres.
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EDUCACIÓ

No importa
perdre o guanyar, 

s’ha d’acceptar i animar.  
La humilitat em 

causa felicitat

Escola Camí del Cros. 
Mataró.  

5è de Primària 

El respecte és
molt important i serveix

per tractar-nos bé els uns als 
altres i per millorar la societat. 

Amb ‘Barçakids’ hem après 
que, si treballem tots junts, ho 

podrem aconseguir

Escola Baldiri Reixac. 
Banyoles.

6è de Primària

En l’àmbit educatiu cal destacar també 
que la Fundació FC Barcelona va desti-
nar 2 milions d’euros a l’UNICEF per a la 
realització de projectes que tenen com a 
objectiu afavorir l’escolarització dels in-
fants als països de Ghana, Sud-àfrica, el 
Brasil i la Xina. Vegeu-ne més detalls a la 
secció Aliança amb l’UNICEF.

Esport per al 
desenvolupament
amb l’Unicef





Aliances
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El 2016 va ser un any important per a 
l’UNICEF i la Fundació FCB, ja que es va 
complir el desè aniversari d’aquesta im-
portant aliança entre ambdues institu-
cions. Al febrer d’aquest any es va signar 
un nou acord que implicava un nou finan-
çament de 2 milions d’euros anuals de la 
Fundació FCB a l’UNICEF destinats a pro-
jectes al Brasil, Ghana, Sud-àfrica i la Xina. 

Aquests projectes tenen com a objec-
tiu promoure en aquests quatre països la 
pràctica esportiva en escoles amb diver-
sos enfocaments:

A la Xina es van desenvolupar accions 
en un total de 175 escoles. També es van 
portar a terme cursos d’enfortiment de 
capacitats per a 350 professors i professo-
res i 135 entrenadors i entrenadores. 

Al Brasil van participar 570 professionals 
de l’educació de 130 escoles públiques.

A Ghana es va aconseguir que 804 es-
coles comptessin amb material esportiu.

A Sud-àfrica es va implementar un pro-
grama de lideratge en 602 escoles.

Amb motiu del 10è aniversari, represen-
tants de l’UNICEF i la Fundació FCB van 

viatjar a Sud-àfrica per conèixer els pro-
jectes que s’estan desenvolupant al país. 
Amb ells van viatjar redactors dels mitjans 
de comunicació La Vanguardia i  El Mundo 
i un equip de Barça TV.

Ambdues entitats també van posar en 
marxa la campanya El triomf dels somnis: 
un compromís per reivindicar els drets dels 
nens i les nenes arreu del món. Aquesta 
campanya equipara els èxits esportius del 
Barça amb les fites socials aconseguides 
en el marc de l’acord amb l’Agència de les 
Nacions Unides.

• Fundació FCB i UNICEF: una dècada treballant 
plegades

• L’any 2006 la Fundació FC Barcelona i l’UNICEF 
van signar un acord de col·laboració pioner que va 
revolucionar el món dels patrocinis.

• Compromís de reivindicar els drets dels nens 
i les nenes al món i d’assegurar-los una educació 
de qualitat.

• Del 2006 al 2010 es va treballar a Swazilàndia, 
Malawi i Angola en la sensibilització, la prevenció 
i la detecció del VIH/SIDA. Del 2011 ençà el treball 
se centra a Sud-àfrica, Ghana, el Brasil i la Xina, i 
s’usa l’esport com a eina educativa i de desenvo-
lupament.

• La Fundació FC Barcelona ha incrementat la 
seva aportació d’1,5 milions d’euros anuals fins a 
2 milions. 

UNICEF 10è ANIVERSARI
Treball temporada 2016/17

10è ANIVERSARI

ALIANCES
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Per commemorar el Dia Universal de l’In-
fant, el 20 de novembre del 1959, quan 
l’Assemblea General de l’ONU va aprovar 
la Convenció sobre els Drets de l’Infant, 
la Fundació FC Barcelona i l’UNICEF van 
impulsar diverses accions:

• El dia anterior al Dia universal, 
durant el partit de Lliga Barça-Màlaga, 
la Llotja del Camp Nou es va convertir 
en la Llotja dels Infants, ja que va estar 
ocupada per 140 nens i nenes, beneficiaris 
dels projectes de la Fundació FCB i de 
l’UNICEF. Una imatge inèdita que va fer 
la volta al món pel seu simbolisme i que 
exemplificava la sensibilitat social del FC 
Barcelona amb aquest col·lectiu.

• També es van dur a terme activitats 
infantils a l’esplanada i un acte de cloen-
da a l’Auditori 1899.

• D’altra banda, a les vitrines del Camp 
Nou Experience es mostren elements de 
de l’aliança entre ambdues entitats.

Dia Internacional
de l’Infant

“Hem pogut veure al 
Camp Nou una imatge 
històrica que quedarà per 
al record i que ens motiva 
a continuar treballant a 
favor de la infància de la 
mà de l’UNICEF. Aquest 
és el nostre repte; aquest 
és el camí que ens dicta el 
nostre més que un club”
Josep M.  Bartomeu, 
president del FC Barcelona

“Les fites que ens vam 
proposar fa deu anys 
semblaven un somni, 
però després d’aquest 
temps s’han fet realitat. 
Estem molt orgullosos 
d’aquesta aliança, és 
coherent i no pot parar de 
créixer”
Anna Folch, presidenta
del Comitè UNICEF Catalunya

“Volem continuar canvi-
ant les vides d’encara més 
infants durant els propers 
anys, perquè milions de 
nens tinguin l’oportuni-
tat de desenvolupar tot el 
seu potencial”
Justin Forsyth, director
executiu adjunt de l’UNICEF

ALIANCES
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La Fundació FC Barcelona, juntament 
amb l’UNICEF i amb Reach Out To Asia 
(ROTA), implementa el programa 1in11 
amb l’objectiu de fomentar l’ús de l’es-
port com a eina per a la promoció de 
l’equitat i la qualitat en l’educació primà-
ria d’infants de tres països: Bangladesh, 
Nepal i Indonèsia.

L’aliança entre les tres institucions 
parteix de la premissa que 1 de cada 11 
nens i nenes en edat de Primària no va 
a l’escola. Al món 58 milions de nens i 
nenes no tenen accés a l’educació pri-
mària perquè viuen en zones afectades 
per conflictes, en situacions d’extrema 
pobresa o tenen discapacitats per les 
quals no estan adaptats els sistemes 
educatius dels seus països. 

Addicionalment als programes imple-
mentats per l’UNICEF, la metodologia 
FutbolNet és l’aportació de la Fundació 
FC Barcelona a aquesta aliança.

UNICEF 1in11

ALIANCES
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Per finançar el projecte, al mes de no-
vembre es va dur a terme una gala so-
lidària a Doha en què es van recaptar 
2,5 milions d’euros. A Bangladesh el pro-
grama se centra en el foment de l’ús de 
l’esport per augmentar l’escolarització de 
nens i nenes i millorar el nivell d’aprenen-
tatge dels infants de grau 5 de Primària. 
Durant la temporada es van aconseguir 
les fites següents en aquest país:

- Es van formar cinc entrenadors i 50 
professors per implementar FutbolNet en 
25 escoles i centres educatius.

- 3.750 nens i nenes d’entre 8 i 10 anys 
van participar a les activitats de Futbol-
Net des del febrer del 2016.  

Al Nepal el programa se centra en l’ús 
de les activitats extraescolars com a 
porta d’entrada per a la integració entre 
diferents grups d’infants i adolescents. 
Això ajuda a garantir que els nens de 
diferents ètnies i orígens econòmics se 
sentin igualment compromesos a l’esco-
la reduint l’estigma i millorant els vincles 
socials. FutbolNet va aportar els resultats 
següents:

- Es van formar 55 entrenadors, dels 
quals 11 van ser dones i 50 educadors en 
la metodologia FutbolNet.

- Des de la temporada 2016/17, 542 
alumnes d’11 escoles s’estan beneficiant 
de les sessions FutbolNet.

A Indonèsia el programa es va centrar 
a promoure l’esport per millorar l’accés 
d’infants amb discapacitat i en risc d’ex-
clusió social a una educació de qualitat. 
FutbolNet s’ha integrat dins el programa 
de formació de Metodologies Inclusives 
d’Educació d’aquest país, del qual es be-
neficien 2.600 participants.

ALIANCES
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La Fundació FCB i l’ACNUR, l’Alt Comissi-
onat de les Nacions Unides per als Refu-
giats, han establert una aliança per mitjà 
de la qual s’ha signat una carta d’inten-
cions per portar a terme en els pròxims 
anys un seguit d’accions de suport a les 
persones refugiades. 

La primera acció d’aquesta aliança va 
ser la celebració, el 13 de juny del 2017 a 
Barcelona, d’un Fòrum d’Alt Nivell per de-
batre amb experts del sector i represen-
tants de mitjans de comunicació d’àmbit 
global sobre la urgència global davant 
d’una crisi social de tal calibre i els recur-
sos que poden posar a disposició enti-
tats com el Barça per contribuir a pal·liar 
aquesta tràgica situació.

Aquell mateix dia les dues entitats 
van posar en marxa la campanya 
#SignandPass, una iniciativa per mostrar 
la solidaritat cap als refugiats i, en 
especial, per donar suport als infants i 
joves. Aquesta campanya s’emmarca 
dins del Pacte Mundial per als Refugiats, 
la iniciativa més gran del món que s’ha 
fet mai per demanar a l’Assemblea de 
les Nacions Unides, als governs i a la 
ciutadania que garanteixin que tots els 
refugiats puguin tenir un lloc segur on 
viure, accés a l’educació i que puguin 
treballar per mantenir les seves famílies. 

La campanya #Signandpass compta 
amb la participació de destacats jugadors 
del primer equip de futbol i s’inspira en la 
filosofia de joc del FC Barcelona, en què 
la passada curta i al primer toc entre ju-
gadors ha estat un segell del seu èxit. Els 
seguidors poden signar digitalment una 
pilota i passar-la als seus amics a través 
de les xarxes socials.

ACNUR

ALIANCES
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ALIANCES
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En el marc d’aquesta entesa, i amb la 
col·laboració de la Fundació Bancària 
”la Caixa”, durant la temporada es van 
inaugurar dos nous Cruyff Courts, un a 
Martorell amb Hristo Stóitxkov com a 
ambaixador i un altre a Sant Guim de 
Freixenet apadrinat per Gerard Piqué.

Els Cruyff Courts són petits camps de 
futbol d’ús lliure que tenen com a ob-
jectiu fomentar l’esport i inculcar valors 
com la responsabilitat, la integració, el 
joc en equip i la superació personal, així 
com aconseguir prevenir el sedentarisme 
i l’obesitat infantil. 

L’aliança entre la Fundació Cruyff, 
la Fundació FC Barcelona i la Fundació 
Bancària ”la Caixa” té com a objectiu la 
construcció, el manteniment i la dinamit-
zació d’un total de quinze Cruyff Courts 
per fomentar, a través de la pràctica de 
l’esport, la inclusió social d’infants i joves 
vulnerables que viuen en zones desafa-
vorides de Catalunya.

ALIANÇA AMB LA FUNDACIÓ JOHAN CRUYFF

ALIANCES
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Aquesta iniciativa també impulsa dos 
projectes específics en aquests camps 
de futbol: els Cruyff Courts 6vs6, cam-
pionats per a nois i noies de 10 a 12 anys 
en què participen tots els Cruyff Courts, 
i el Community Program, amb l’objectiu 
que joves de diferents barris aprenguin a 
organitzar el seu propi torneig. 

A aquesta iniciativa cal sumar-hi el 
projecte Pati 14, també inclòs en aquesta 
entesa, que preveu la renovació de deu 
zones d’esbarjo d’escoles ubicades en di-
ferents localitats catalanes. 

MOLLERUSSA

BANYOLES

MANRESA 

ANY 2015 6 patis
ANY 2016 I 2017 4 patis

BADALONA

BARCELONA (ZONA FRANCA)
REUS

SITGES
SANT JOAN DESPÍ

BARCELONA (LA GINESTA)

SANTA COLOMA DE GRAMANET

DADES 2015-2017 DE PATI 14

INFANTS DE PRIMÀRIABENEFICIARIS TOTALS

ALIANCES

3.462 
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La Fundació FCB ha establert un acord 
de col·laboració amb l’Hospital Sant 
Joan de Déu amb l’objectiu d’ajudar a 
vèncer el càncer infantil a través de la 
construcció del nou Sant Joan de Déu 
Pediatric Cancer Center, un espai que 
tindrà capacitat per a 400 pacients a 
l’any i que serà l’hospital d’oncologia 
infantil més important d’Europa. Cons-
truït al costat de l’actual Hospital Sant 

Joan de Déu, serà un edifici de quatre 
plantes amb una superfície de 5.137 me-
tres quadrats.

Per fer realitat aquesta instal·lació 
són necessaris 30 milions d’euros, i per 
aconseguir-los la Fundació FCB, con-
juntament amb l’Hospital Sant Joan 
de Déu, la Fundació Leo Messi i l’escola 
de negocis IESE, va impulsar al mes de 
febrer la campanya #Paralosvalientes 

amb l’objectiu de sensibilitzar i implicar 
la societat en la captació de fons per a la 
construcció d’aquest nou hospital.

Leo Messi va ser el gran protagonis-
ta de la campanya. L’argentí va cedir la 
seva imatge per a la campanya de co-
municació. I en el partit Barça-Sevilla, en 
marcar un dels gols, va fer a càmera el 
gest del guerrer, símbol del projecte, una 
imatge que va fer la volta al món.

ALIANÇA AMB L’HOSPITAL SANT JOAN DE DÉU

La Fundació va habilitar un espai al 
seu web per canalitzar les donacions a 
favor d’aquest projecte:    
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L’univers barcelonista també es va bolcar 
amb la causa. El Casal de l’Avi va fer una 
donació de 10.000 euros, i els beneficis 
del partit dels Barça Legends contra els 
Manchester United Legends, que es va 
celebrar al mes de juny al Camp Nou, es 
van destinar a aquest nou centre.

El 80% dels infants amb càncer que es 
tracten en un hospital supera la malal-
tia. Tot i això, les seqüeles amb les quals 
han de conviure són molt importants. Es 
tracta d’una patologia completament di-
ferent del càncer d’adults, que requereix 
la col·laboració de tots per poder arribar 
a ser pal·liada.

“És el moment de donar 
la cara pels nens i nenes 
amb càncer”
Leo Messi, jugador del primer 
equip del FC Barcelona

Donacions

“L’objectiu és millorar el 
percentatge dels nens i 
nenes que es curen, que 
ara és del 80%”
Dr. Andrés Morales,
oncòleg pediatre de l’Hospital 
de Sant Joan de Déu
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La Fundació FC Barcelona, la Fundació 
Bancària “la Caixa” i l’organització Pi-
es Descalzos van signar al mes de maig 
un acord de col·laboració per construir 
a Barranquilla una nova escola. Aquest 
centre es construirà en els pròxims tres 
anys i tindrà una capacitat per a 1.000 
nens i nenes. En el projecte també hi par-
ticiparan el Ministeri d’Educació Nacio-
nal de Colòmbia i la Secretaria d’Educa-
ción Distrital de Barranquilla. 

Aquesta nova escola se sumarà a les 
sis que ja estaven en funcionament, ges-

tionades per la Fundación Pies Descalzos 
a Colòmbia (Barranquilla, Cartagena, 
Soacha i Quibdó) i que estan obtenint 
resultats escolars d’èxit i transformant 
positivament l’entorn vulnerable de les 
zones on estan ubicades.

Aquesta iniciativa parteix del vincle 
que l’Obra Social “la Caixa” i la Fun-
dació FC Barcelona mantenen des de 
fa vuit anys amb un conveni anual de 
600.000 euros a través del qual pro-
mouen accions i projectes educatius 
de qualitat i innovadors, basats en els 

valors i les competències personals. 
D’aquesta aportació, durant tres anys 
es destinaran 400.000 euros a la cre-
ació de la Institución Educativa Pies 
Descalzos Nuevo Bosque, en total 1,2 
milions d’euros. A més de la contribució 
econòmica, l’acord té prevista la imple-
mentació de dos dels projectes educa-
tius més reeixits i transformadors que 
l’Obra Social “la Caixa” i la Fundació FC 
Barcelona impulsen arreu del món: el 
Programa Joves Emprenedors i Futbol-
Net. 

FUNDACIÓ PIES DESCALZOS

ALIANCES
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La Institución Educativa Pies Descal-
zos Nuevo Bosque es construirà en un 
dels barris més desafavorits i insegurs 
de Barranquilla, El Bosque, on sovint es 
produeixen situacions de delinqüència i 
on cada any augmenta el nivell de vul-
nerabilitat (el 2016, el 25,7% de la pobla-
ció es trobava en situació de pobresa). 
L’Ajuntament de Barranquilla ha facilitat 
el terreny per a la construcció del centre, 
que requereix una inversió de 4,7 milions 
d’euros, 2 milions dels quals seran apor-
tats pel govern de Colòmbia.

ALIANCES
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BID
Durant la temporada 2016/17, la Fundació 
FC Barcelona i el Banc Interamericà per 
al Desenvolupament (BID) van continuar 
ampliant la seva col·laboració. En concret, 
durant aquest any les dues institucions 
van aprofundir en l’execució del progra-
ma FutbolNet a Colòmbia, que es va dur 
a terme a Cartagena de Indias. També es 
va procedir a la identificació de les acci-
ons de FutbolNet a Cali (Colòmbia), que 
es duran a terme durant la propera tem-
porada.

El BID i la Fundació FC Barcelona tre-
ballen conjuntament en programes i pro-
jectes per fomentar la cooperació i donar 
suport a iniciatives que facin servir l’es-
port com a instrument per al desenvolu-
pament i la inclusió social de nens i joves 
de l’Amèrica Llatina i el Carib que viuen 
en situacions vulnerables i de risc.

El Banc Interamericà de Desenvolupa-
ment, líder en finançament multilateral 
per a l’Amèrica Llatina i el Carib, contri-
bueix a accelerar el procés de desenvo-
lupament econòmic i social dels seus 
països membres a la regió.

ALIANCES



MEMÒRIA FUNDACIÓ FC BARCELONA  71

ALIANCES
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Per cinquè any consecutiu, la Fundació i 
el COI van treballar per transmetre valors 
als infants i joves del continent africà a 
través de l’esport gràcies al programa 
FutbolNet.

ALIANÇA 
AMB EL COI L’Olympafrica FutbolNet Cup consis-

teix en una sèrie de tornejos de futbol 
per al foment de valors, basats en la 
metodologia del projecte FutbolNet 
de la Fundació FC Barcelona. L’objectiu 
d’aquests tornejos és que els nens i jo-
ves aprenguin i treballin diversos valors 
a partir de la pràctica del futbol, incor-
porant el debat com una part activa 
del joc, en què no guanya qui més gols 
marca, sinó qui millor aplica els valors 
en qüestió.

En l’edició d’enguany es van realitzar 
a 41 centres operacionals de la xarxa 
de l’Olympafrica Foundation, ubi-
cats en 34 països: Benín, Burkina Faso, 
Burundi, Camerun, Congo Brazzaville, 
Costa d’Ivori (Soubre i Sassandra), Eri-

trea, Etiòpia, Gàmbia, Guinea Bissau, 
Guinea, Lesotho, Libèria, Malawi, Mali 
(Banankabougou i Markala ), Illes Mau-
rici, Moçambic, Níger, Nigèria (Lagos i 
Port Harcourt), República Democràtica 
del Congo, Ruanda, Sao Tomé i Prín-
cipe, Les Seychelles, Senegal (Gandiaye 
i Somone), Sierra Leone, Somàlia, Sudan 
(Kordufan, Omdurman i Sahafa), Swazi-
làndia, Tanzània, Togo, el Txad, Uganda, 
Zàmbia i Zimbàbue.

Així mateix, es van realitzar vuit tor-
nejos regionals, que van reunir tots els 
centres de la xarxa i en què van partici-
par 450 infants. Els països que van aco-
llir els tornejos van ser: Togo, Lesotho, el 
Sudan, la Costa d’Ivori, el Txad, el Sene-
gal, Zàmbia i Ruanda. 

L’Olympafrica FutbolNet Cup a 34 països

ALIANCES
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Van participar en la competició, que es 
va dur a terme del febrer al juny del 2017, 
85.000 beneficiaris d’entre 12 i 15 anys. 
L’objectiu principal va ser que gaudissin 
i aprenguessin sobre valors tant com fos 
possible en els milers de partits de Fut-
bolNet que es van disputar al llarg del 
continent africà. 

Com a novetat, la darrera edició va comp-
tar amb un augment de participació fe-
menina, i es va incorporar la metodologia 
FutbolNet en el dia a dia dels centres, més 
enllà dels vuit tornejos.
 A més, es van crear vincles amb escoles 
properes als centres, i algunes van intro-
duir la metodologia a l’assignatura d’edu-
cació física.

85.000 beneficiaris 
anuals en tot
el continent africà

Augment de la
participació femenina

ALIANCES
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La temporada 2016/17 el projecte Futbol-
Net es va desenvolupar a Rosario, ciutat 
natal de Leo Messi, amb la participació 
de 230 joves d’entre 9 i 15 anys i la col-
laboració del govern de la província de 
Santa Fe, la Municipalitat de Rosario i la 
Fundació Leo Messi.

Els beneficiaris del projecte procedei-
xen dels barris de Rosario següents: 

- La Tablada, al sud de la ciutat, una 
zona de cases baixes, de condició humil, 
amb un nivell alt de conflictivitat. 

- Garzón, un barri en el qual en els úl-
tims anys el consum de droga entre ado-
lescents ha provocat un augment de la 
inseguretat.

- Districte nord-oest, zona on en els 
últims temps ha augmentat significati-
vament el consum de drogues entre els 
joves i la delinqüència juvenil.

- Las Flores, barri amb una població 
amb carències socials i on es registren 
molts robatoris.

ALIANÇA AMB 
LA FUNDACIÓ 
LEO MESSI

ALIANCES
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Resultats de FutbolNet durant la tem-
porada:

- El 81,6% dels participants van afirmar 
que voldrien tornar a participar en el 
projecte.

- El 74,7% dels participants van 
reconèixer que es comportaven millor en 
el seu dia a dia gràcies a FutbolNet.

- El 100% dels professors de les escoles 
d’on provenen els participants van 
observar una millora en l’actitud dels 
participants a l’aula. Els professionals 
reconeixen millores en la resolució 
pacífica de conflictes, en la igualtat de 
gènere en el joc i en el respecte cap als 
companys i companyes.

ALIANCES
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La Fundació FC Barcelona i la Fundació 
Éric Abidal treballen juntes en la lluita 
contra el càncer infantil tant des d’una 
línia de sensibilització i divulgació dels 
valors associats a aquesta lluita com des 
del vessant científic. 

Ambdues entitats estan comprome-
ses a impulsar activitats en aquests dos 
camps que serveixin per millorar la qua-
litat de vida dels nens i nenes que passen 
per un procés oncològic. L’acord inclou la 
donació d’entrades per a partits que la 
Fundació Éric Abidal vehicula per mitjà 
de les entitats amb què col·labora. 

Durant la temporada 2016/17 s’han dut 
a terme un seguit d’actes conjunts orga-
nitzats o en què han participat les dues 
entitats:

ALIANÇA AMB LA FUNDACIÓ
ÉRIC ABIDAL

ALIANCES
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Posa’t la gorra: el 17 de desembre es va 
celebrar la primera Cursa Solidària Posa’t 
la gorra! i Corre pels Xuklis, organitzada 
per l’AFANOC (Associació de Nens amb 
Càncer) al Parc de la Ciutadella de Bar-
celona. Posa’t la gorra! és una campanya 
de sensibilització i normalització del càn-
cer.

Visita Casa Xuklis: el 14 desembre Éric 
Abidal i Jordi Cardoner, vicepresident pri-
mer del FC Barcelona i de la Fundació FC 
Barcelona, van visitar l’espai de residèn-
cia per a famílies de nens i nenes amb 
càncer, gestionat per l’AFANOC, l’Associ-
ació de Nens amb Càncer.

Inauguració Espai Nadal: el dia 21 de 
desembre Éric Abidal va participar en la 
inauguració de l’Espai Nadal, on es van 
fer, durant les festes nadalenques, una 
sèrie d’activitats adreçades als més jo-
ves i que es va ubicar a l’esplanada de 
l’Estadi.

ALIANCES
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La Fundació FC Barcelona i la Fundació 
Edmílson van ampliar al mes de novem-
bre el seu acord de col·laboració en el 
marc d’una trobada entre l’exfutbolista 
brasiler José Edmílson, el president del 
FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu, i el 
vicepresident primer, Jordi Cardoner.

L’entesa, que s’estén fins al 2021, té 
com a objectiu que les dues entitats 
continuïn treballant plegades impulsant 
programes educatius entre els joves més 
vulnerables del Brasil. La tasca conjunta, 
que s’està fent des del 2006, ha donat 
fins ara molt bons resultats i pretén am-
pliar-se properament desenvolupant 
projectes en la línia del nou Pla Estratègic 
de la Fundació FCB, basat, principalment, 
en l’esport per al desenvolupament.

ALIANÇA AMB LA FUNDACIÓ EDMÍLSON

ALIANCES
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Sota la iniciativa Invulnerables la Funda-
ció FC Barcelona, l’Obra Social “la Caixa”, 
la Fundació Rosa Oriol i el Departament 
de Benestar Social i Família treballen 
conjuntament per lluitar contra la po-
bresa i l’exclusió social en diverses locali-
tats d’arreu de Catalunya.

La Fundació FC Barcelona, compro-
mesa amb aquesta causa, col·labora, a 
través de les metodologies FutbolNet i 
Barçakids, per promoure, entre aquests 
col·lectius desfavorits, el treball en valors 
a través de l’esport per facilitar la inclu-
sió social i el desenvolupament personal 
dels infants i joves participants.

Aquesta temporada es van desenvo-
lupar programes en set poblacions en 
els quals van participar més de 3.500 
nens i nenes. A més, es va dur a terme la 
presentació del programa Invulnerables 
al Caixa Fòrum de Barcelona, al mes de 
gener passat, a Lleida, el 8 de febrer, i a 
Manlleu, el 14 de febrer.

D’altra banda, Leo Messi va donar el 
seu suport a la iniciativa a través d’un 
vídeo en què convidava la ciutadania a 
“jugar el partit de la seva vida” i a im-
plicar-se en aquesta realitat que afecta 
milers de nens i nenes.

#INVULNERABLES

MUNICIPI
Salt
Tortosa
El Vendrell
Figueres
Manresa
Lleida
Manlleu

NENS
663
621
560
550
668
388
60 

Beneficiaris 
‘Barçakids’ i ‘FutbolNet’ 
en el marc 
d’#Invulnerables 
2016/2017

ALIANCES
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En el marc de l’acord amb l’entitat Scholas, 
impulsada pel papa Francesc, durant la 
temporada la Fundació va donar su-
port al programa Scholas Ciudadanía, 
un projecte educatiu per a la formació 
d’estudiants de Secundària que té com 
a objectiu despertar el compromís ciu-
tadà i la participació dels joves en la cul-
tura de la pau.

Després de desenvolupar-se a l’Amè-
rica Llatina, l’Àsia i en diverses ciutats 
europees, la iniciativa va arribar a Bar-
celona al mes de novembre a través de 
l’Escola Jesuïtes de Sarrià-Sant Ignasi. 
Hi van participar uns 300 estudiants de 
quart d’ESO d’entre 15 i 16 anys d’esco-
les públiques, privades i concertades, els 
quals van tenir l’oportunitat de debatre 

sobre les seves problemàtiques i el seus 
reptes de futur com a part activa de la 
societat.

Scholas és una xarxa mundial de cen-
tres educatius que té com a objectiu la 
integració de les comunitats educatives 
de tot el món, i fa especial incidència en 
aquelles que tenen menys recursos.

ALIANÇA AMB SCHOLAS

ALIANCES
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ALTRES ACORDS

Departament 
d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca i Alimentació

Casa Nostra, Casa Vostra

Projecte ‘Beat Chagas’

Gràcies a l’acord establert entre el De-
partament d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca i Alimentació de la Generalitat 
de Catalunya i el Reial Club Esportiu 
Espanyol de Barcelona es va impulsar 
la campanya Fruita a les escoles de fo-
ment del consum d’aquest aliment als 
centres escolars. La iniciativa es va di-
fondre a diversos mitjans de comunica-
ció i va comptar amb la participació dels 
jugadors de l’equip de bàsquet del Club.

Fruit del compromís i la sensibilitat amb 
la crisi de refugiats que està vivint en 
l’actualitat Europa i, en especial, la Medi-
terrània, la Fundació FC Barcelona es va 
sumar a la campanya Casa nostra, casa 
vostra, una iniciativa creada per un grup 
de persones independents i entitats del 
país que pretén informar, sensibilitzar i 
mobilitzar la societat a favor de l’acollida 
de les persones refugiades i immigrants, 

tant les que esperen a les fronteres com 
les que ja són a Catalunya. 
El 19 de febrer, durant el partit Bar-
ça-Leganés, es va emetre pel videomar-
cador del Camp Nou el vídeo d’aquesta 
campanya, protagonitzada per refugiats 
i per periodistes, actors, cantants i es-
criptors catalans que van fer una crida 
a l’acció i a agitar consciències sobre 
aquesta dramàtica situació.

La iniciativa Beat Chagas, en la qual 
participa la Fundació FC Barcelona, va 
presentar el mes d’octubre a l’Auditori 
1899 del Camp Nou Las palabras no dan 
miedo, una cançó que pretén vèncer el 
silenci i la por associats a la malaltia de 
Chagas.
El projecte Beat Chagas va ser creat amb 
la participació d’un conjunt d’associaci-
ons de persones afectades per la malal-
tia i d’institucions com el Vall d’Hebron 
Institut de Recerca (VHIR), el Programa 
de Salut Internacional de l’Institut Ca-
talà de la Salut (PROSICS), la Fundación 
Leo Messi o la Fundació FC Barcelona.

ALIANCES
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City to City Barcelona FAD Award

Mengem sa,  
mengem de mercat

El FC Lampedusa St. Pauli d’Hamburg, 
un equip de futbol format per refugiats 
que aposta per la integració d’aquests 
joves a través de l’esport, va rebre una 
menció especial dels premis City to City 
Barcelona FAD Award, uns guardons im-
pulsats pel FAD (Foment de les Arts del 

Disseny), que premien les millors iniciati-
ves urbanes internacionals que fomenten 
la millora en la vida dels ciutadans, i que 
enguany han comptat amb el suport i pa-
trocini de la Fundació del FC Barcelona.

L’acte de lliurament dels premis City 
to City va tenir lloc al Saló de Cent de 

l’ajuntament de Barcelona, amb la pre-
sència de l’alcaldessa Ada Colau, de la 
presidenta del FAD, Nani Marquina, i del 
vicepresident primer del FC Barcelona i 
de la Fundació FCB, Jordi Cardoner.

La Fundació FC Barcelona i l’Institut 
de Mercats de Barcelona (IMMB) van 
renovar el seu conveni de col·labora-
ció per continuar impulsant el projecte 
Mengem sa, mengem de mercat durant 
tot el 2016. Aquesta iniciativa educati-
va convida les escoles a transmetre als 
nens i joves els valors d’una dieta equi-
librada amb el mercat com a protago-
nista i la pràctica habitual de l’esport en 
favor d’una vida saludable.

ALIANCES
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Gràcies a l’acord establert entre la Fun-
dació FC Barcelona i Special Olympics 
Catalunya, el Palau Blaugrana va acollir 
al mes de desembre la 8a edició dels 
Premis Nacionals Special Olympics, una 
edició en què la Fundació FC Barcelona 
va ser guardonada en la categoria de 
Responsabilitat Social. 

El jurat va voler reconèixer el continu 
suport de la Fundació FCB a aquesta en-
titat al llarg dels anys que es concreta, 
per exemple, en la cessió de les instal·laci-
ons per celebrar la Marxa Special Olym-
pics o l’oferiment d’invitacions per als 
seus esportistes a partits de les diferents 
seccions del FC Barcelona, entre altres 
iniciatives.

L’entrega de guardons va tenir lloc 
just després de la XIX Marxa Special 
Olympics, que va prendre, un any més, 
els carrers de Barcelona. Es tracta de la 
tradicional passejada cívica, solidària i 
reivindicativa que reclama una inclusió 
més gran a la societat de les persones 
amb discapacitat intel·lectual a través de 
l’esport.

Special Olympics Catalunya

ALIANCES
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+ ACTIVITATS

La temporada 2016/17 la Fundació va col·
laborar en el programa d’educació emo·
cional Masia Emoció, en què van parti·
cipar 539 esportistes corresponents a les 
categories formatives del Club (Benjamí, 
Aleví, Infantil i Cadet).

En un total de 146 sessions, es van 
abordar diferents aspectes, en funció de 
les necessitats dels esportistes:
· Autoestima
· Emocions
· Empatia
· Coneixement del cervell
· Comunicació assertiva
· Creativitat
· Gestió de la por

LA MASIA

Programa ‘Masia Emoció’

 Tanmateix, el programa va anar més 
enllà dels esportistes, ja que es van rea·
litzar 168 formacions per a persones del 
seu entorn i es van adaptar en funció del 
seu perfil:
· Capacitació d’entrenador emocional 
per a entrenadors
· Formacions per als taxistes que acom·
panyen els esportistes diàriament
· Cursos per a la Comissió Esportiva, que 
exerceixen, en diverses ocasions, com a 
representants del Club als diferents tor·
nejos
· Formacions per al personal de Masia 
360
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+ ACTIVITATS

El dia 4 de desembre del 2016 es va cele·
brar el II Dia del Futbol Inclusiu a la Ciutat 
Esportiva Joan Gamper. Va ser una jor·
nada promoguda per la Fundació Itinera·
rium en la qual els jugadors del Benjamí C 
i un grup de nens i nenes amb necessitats 
especials van compartir un partit de fut·
bol per fomentar el treball en equip i la 
integració a través de l’esport. 

La diada va tenir l’objectiu d’afavorir 
la integració de nois i noies amb neces·
sitats especials (persones amb ceguera, 
sordesa, mobilitat reduïda, síndrome de 
Down o amb dificultats intel·lectuals) i 
conscienciar les entitats esportives de la 
importància d’integrar equips inclusius 
als seus clubs. 

A partir dels valors i la filosofia educativa 
que promou el projecte Masia 360, es va 
començar a dissenyar una proposta edu·
cativa que s’iniciarà la temporada 2017/18 
i en què es combinaran processos d’apre·
nentatge i de servei a entitats socials, de 
manera que es converteixi en un instru·
ment de formació integral en valors per 
als joves de la Masia.

Futbol inclusiu

Projecte Masia 
solidària
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+ ACTIVITATS

One Team és un projecte de l’Eurolli·
ga en què practiquen diversos clubs de 
bàsquet europeus i que utilitza el poder 
del bàsquet per afavorir la cohesió social 
entre els joves.
La Fundació FC Barcelona va ser l’encar·
regada de desenvolupar aquest projec·
te al FC Barcelona i, com la temporada 
anterior, va comptar amb la participació 
dels joves que practiquen bàsquet en 
cadira de rodes a l’escola AFA de l’UNES 
Unió Esportiva. 

Les  sess ions ,  basades  en  la 
metodologia educativa de FutbolNet, es 
van dur a terme un cop per setmana al 
Pavelló Juan Carlos Navarro (Sant Feliu 
de Llobregat) i van tenir 17 participants. 
El projecte els va servir per potenciar 
la seva autonomia i augmentar el 
seu sentiment de pertinença al grup, 
potenciant el treball en equip.

Enguany els ambaixadors de la 
iniciativa van ser Aleksandar Vezenkov, 
del FCB Lassa de Bàsquet, i Magatte 
Niang, de l’equip Femení. 

En el marc d’aquest projecte es van 
dur a terme diverses sessions especials:

· Divendres 27 de gener: Minisessió de 
One Team a la mitja part del partit FCB 
Lassa· Baskonia al Palau Blaugrana.

· Dimarts 28 de febrer: Visita dels 
ambaixadors Vezenkov i Niang al 
Pavelló Juan Carlos Navarro.

· Divendres 7 d’abril: Sessió amb 
el primer equip de bàsquet al Palau 
Blaugrana.

ONE TEAM
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VOLUNTARIAT

Des del mes de novembre del 2016 fins 
al mes de maig del 2017 s’ha impulsat 
un nou Programa de Voluntariat en què 
han participat vuit socis joves del Club, 
amb edats compreses entre els 18 i els 22 
anys. Aquesta acció s’ha portat a terme 
dins del programa FutbolNet en quatre 
instituts de la ciutat de Barcelona (Barri 
Besòs, Príncep de Viana, Miquel Tarradell 
i Dr. Puigvert). Els joves han estat: Ariad·
na Rodríguez, Joaquim Benito, Guillem 
Rovira, Anna Teixidor, Olek Porta i Mò·
nica Segú, Ignasi Arqués i Martí Andrés.

A partir d’aquesta participació es vol 
aconseguir incrementar l’impacte social 
de les accions de la Fundació, millorar el 
sentiment de pertinença del soci, donar 
suport als col·lectius d’infants i joves en 
situació de vulnerabilitat social o risc 
d’exclusió, donar a conèixer el compromís 
que la Fundació té amb la societat i amb 
els integrants de qualsevol dels col·lectius 
vinculats al FC Barcelona (com, per exem·
ple, els socis) i afavorir un espai de par·
ticipació transversal, intergeneracional i 
intercultural.

Aquesta experiència pilot, basada en la 
promoció de la participació de voluntaris 
al programa FutbolNet (programa d’edu·
cació en valors a través de l’esport per a 
joves en risc d’exclusió social), ha permès 
iniciar un nova línia de foment del volun·
tariat als programes i actuacions de la 
Fundació a Catalunya.

“Ser voluntària de la 
Fundació FC Barcelona 
m’ha permès aprendre 
que les persones podem 
fer el que ens propo-
sem. Poder participar en 
aquest programa m’ha 
omplert moltíssim i m’ho 
he passat tan bé que el 
temps m’ha passat volant 
i sempre hi he anat amb 
ganes. Ho repetiria”
Mònica Segú

“Gràcies a ser voluntà-
ria en aquest programa 
amb nens i nenes amb 
discapacitats he pogut 
comprovar que les perso-
nes poden fer-ho tot, però 
d’una manera diferent. 
Realment t’emportes 
molt d’una experiència 
així i és molt enriquidor”
Anna Teixidor
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El XII Projecte Solidari del periodisme es·
portiu va formar part dels prolegòmens 
del partit de Lliga contra el Granada al 
Camp Nou. La nova edició d’aquest con·
solidat projecte, que es va materialitzar 
un any més en l’edició del llibre Relats 
solidaris de l’esport, va comptar amb la 
col·laboració de la Fundació, i enguany 
va tenir com a padrí Luis Suárez. Els fons 
recaptats es van destinar a l’Associació 
Catalana de Trastorns Metabòlics.

XII Projecte Solidari del 
periodisme esportiu

Al mes de gener el president d’Israel, 
Reuven Rivlin, va rebre a la seva resi·
dència de Jerusalem una delegació de 
la Fundació desplaçada al país, encap·
çalada per Jordi Cardoner. L’objectiu del 

viatge va ser realitzar diverses trobades 
institucionals i teixir llaços de col·labo·
ració amb entitats socials de la zona. Al·
gunes de les organitzacions que es van 
visitar van ser l’Hospital Maternoinfan·

ALTRES ACCIONS I ESDEVENIMENTS

Recepció del president d’Israel

til de Dana a Tel·Aviv, la Youth Village de 
Kiryat Yearim, l’Associació Israeliana de 
Centres Comunitaris de Lod, el Hapoel 
Katamon FC i el Maccabi de Tel·Aviv.
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El diumenge 18 de desembre es va dis·
putar l’emblemàtic partit de La Marató 
de TV3 al Miniestadi, a favor, enguany, 
de la investigació sobre l’ictus i les lesi·
ons medul·lars i cerebrals traumàtiques. 
Més de 4.500 espectadors van presenciar 
el duel entre dos combinats formats per 
esportistes, exfutbolistes, actors, músics i 
periodistes.

Al mes de febrer la Fundació va fer un pas 
endavant en el seu creixement i la seva 
projecció de futur amb el canvi d’em·
plaçament de les seves oficines, que van 
passar d’estar a l’edifici de l’Àrea Social 
del FC Barcelona, a l’avinguda Arístides 
Maillol, per traslladar·se a les instal·laci·
ons del Parc Científic de la UB (PCB), a 
l’avinguda Doctor Marañón, just davant 
del Miniestadi.

Partit de Famosos de La 
Marató de TV3

Trasllat de les oficines 
al Parc Científic de la UB

L’activista en drets humans Nadia 
Murad va ser convidada per la Fun·
dació al mes de gener a conèixer el FC 
Barcelona, aprofitant la seva presència a 
la ciutat per rebre un guardó per la seva 
contribució social. Murad pertany a una 
minoria religiosa assentada al nord de 
l’Iraq sotmesa per l’Estat Islàmic a cons·
tants atacs i vexacions. Ella va ser vícti·
ma, juntament amb moltes altres dones, 
dels abusos dels soldats de l’Estat Islàmic 
després que a l’agost del 2014 es fessin 
amos de la seva població, Kocho.

Visita de l’activista 
Nadia Murad
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Jordi Cardoner va participar al mes de se·
tembre a Tòquio a l’Asahi World Forum, 
organitzat pel prestigiós diari japonès The 
Asahi Shimbun. El certamen internacional 
va acollir unes 4.000 personalitats de tot 
el món sota el lema Més enllà del Medi 
Ambient. Cardoner va ser un dels ponents 
de la xerrada El poder de l’esport per a un 
planeta sostenible.

Coincidint amb el partit Barça·Granada 
al Camp Nou, Josep Maria Bartomeu va 
rebre a la Llotja un grup de representants 
de la societat civil que lluiten contra l’ho·
mofòbia, entre els quals hi havia Jesús 
Tomillero, àrbitre de futbol; Miguel Ángel 
Aguilar, fiscal coordinador del servei de 
delictes d’odi i discriminació de la Fiscalia 
de Barcelona; Antonio Pasadas, secretari 
de polítiques sectorials d’UGT Catalu·
nya; Jaques Schoofs, president de Pan·
teres Grogues; David Lechón, secretari 
de l’Agrupación Deportiva Ibérica; Enric 
Bertran, vicepresident de l’UFEC, i repre·
sentants del cos dels Mossos d’Esquadra

Participació a l’Asahi 
World Forum a Tòquio 

Suport a la lluita contra 
l’homofòbia

Estada a Barcelona 
d’un grup de joves 
nord-americans

En el marc de l’acord amb el Departa·
ment d’Educació de Nova York, la Funda·
ció va convidar a venir a Barcelona al mes 
d’agost un grup de trenta adolescents 
d’aquesta ciutat per participar en una 
sessió especial de FutbolNet a la Ciutat 
Esportiva. Tots ells pertanyien a equips 
de futbol de la Public School Athletic Lea·
gue (PSAL), una lliga que organitzen els 
centres escolars públics de la ciutat dels 
gratacels.
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Els jugadors del primer equip Messi, Pi·
qué i Arda van fer una visita sorpresa 
a una sessió de FutbolNet que un grup 
de beneficiaris de la Fundació van dur 
a terme a la Ciutat Esportiva. La visita, 
emmarcada dins d’una acció de visibi·
litat de Beko, patrocinador del FC Bar·
celona, va permetre que l’empresa turca 
reformés amb nous electrodomèstics la 
cuina de l’escola dels joves, l’Institut Bar·
ri Besòs de Barcelona.

Cinc jugadors del primer equip, Messi, 
Busquets, Rakitic, Sergi Roberto i Masip, 
acompanyats de sis membres de la selec·
ció espanyola de futbol·5 per a cecs, van 
ser els protagonistes d’un vídeo impulsat 
per la Fundació, l’UNICEF i el Comitè Pa·
ralímpic Internacional que celebrava la 
importància del joc inclusiu en la infància, 
coincidint amb el començament dels Jocs 
Paralímpics a Rio de Janeiro.

Messi, Piqué i Arda 
sorprenen els infants 
de ‘FutbolNet’ de la mà 
de Beko

El primer equip, unit a 
favor de l’esport inclusiu
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Durant la temporada la Fundació va ex·
perimentar un important impuls comu·
nicatiu pel que fa als mitjans corporatius, 
tant en l’àmbit on-line com en l’off-line.

D’una banda, es va ampliar la presència 
de la Fundació a la xarxa amb una 
nova estratègia 2.0 que va permetre 
augmentar en 1,5 milions el nombre de 
seguidors a Facebook. Així, es va tancar 

l’exercici amb 3.678.373 seguidors, xifra 
que situa la Fundació com l’organització 
social amb més creixement a les xarxes 
socials al món. També es va crear un nou 
compte a Twitter i un altre a Instagram 
(@fundaciofcb), que van reforçar la 
presència a les xarxes socials.

D’altra banda, la Fundació va estrenar 
al mes d’octubre una publicació 

corporativa pròpia, la REVISTA FUNDACIÓ, 
una edició bimensual amb una tirada de 
més de 115.000 exemplars que els socis 
del FC Barcelona reben conjuntament 
amb la REVISTA BARÇA. Aquest nou mitjà 
compta amb 24 planes en les quals es 
donen a conèixer els projectes socials de 
l’entitat i el seu impacte entre els infants i 
joves d’arreu del món.

El web fcbarcelona.cat i els informatius i 
programes de Barça TV van ser els altres 
canals de comunicació propis que van 
difondre àmpliament els projectes de la 
Fundació.

Durant aquesta temporada també es 
van editar 12 nous números de la revista 
Barçakids, publicada el quart diumenge 
del mes amb el diari El Punt Avui. Aquesta 
col·laboració entre la Fundació i aquest 

diari completa l’imaginari de valors del 
projecte Barçakids a través de continguts 
sobre el Barça, temes culturals i d’oci, així 
com per mitjà de contes, il·lustracions i 
tires còmiques.

Segons dades de l’Observatori 
Blaugrana el grau de coneixement de la 
Fundació per part del soci del Futbol Club 
Barcelona va augmentar en tres dècimes 
durant la temporada 2016/17.

Pel que fa als mitjans de comunicació 
externs, els projectes i l’activitat de la 
Fundació van aparèixer publicats en di·
aris esportius i a les principals capçaleres 
d’informació generalistes i especialit·
zades, així com en diverses televisions i 
ràdios generalistes. En total es van comp·
tabilitzar més de 1.600 impactes de valor 
sobre la Fundació als mitjans de comuni·
cació, que equivalen a una monetització 
de més de dos milions d’euros.

COMUNICACIÓ I VISIBILITAT

Novetats als mitjans corporatius 

Molt bon impacte en 
mitjans externs

JUNY 2016

JUNY
2016

JULIOL 2017

JULIOL
2017
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CONEIXEMENT DE LA FUNDACIÓ 
PER PART DEL SOCI DEL FCB

EVOLUCIÓ MITJANA (0-4)

XARXES SOCIALS

@FUNDACIOFCB WWW.FACEBOOK.COM/FUNDACIOFCB WWW.INSTAGRAM.COM/FUNDACIOFCB

EVOLUCIÓ SEGUIDORS
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BALANÇ DE SITUACIÓ A 30 JUNY DE 2017
(Euros)

Les Notes 1 a 15 descrites a la Memòria adjunta formen part integrant del balanç de situació a 30 de juny de 2017.

ACTIU Notes de la 
Memòria 30/06/17 30/06/16 PASSIU Notes de la 

Memòria 30/06/17 30/06/16

ACTIU NO CORRENT: PATRIMONI NET:
Immobilitzat intangible Nota 5 26.669 2.543 FONS PROPIS 890.304 1.170.760
Immobilitzat material Nota 6 105.460 59.085 Fons Dotacional 601.012 601.012
Inversions financeres a llarg termini 6.955 - Excedents d'exercicis anteriors 569.748 373.171
Total actiu no corrent 139.084 61.628 Excedent positiu (negatiu) de l'exercici (280.456) 196.577

Total patrimoni net Nota 10 890.304 1.170.760

ACTIU CORRENT: PASSIU CORRENT:
Usuaris, patrocinadors i deutors de les activitats
i altres comptes a cobrar 5.231.005 3.810.839 Deutes a curt termini 22.661 -
Usuaris i deutors per vendes i prestació de serveis Nota 7 1.904.806 1.517.633 Deutes amb entitats de crèdit 22.661 -
Usuaris, entitats del grup i altres parts vinculades Nota 14.3 3.322.699 2.289.706 Creditors comercials i comptes a pagar 4.445.409 3.285.860
Personal Nota 7 3.500 3.500 Proveïdors i beneficiaris creditors Nota 12 4.295.415 3.039.256 
Inversions financeres a curt termini Nota 8 - 600.000 Personal 54.099 180.717 
Periodificacions a curt termini 365.289 84.719 Deutes amb les Administracions Públiques Nota 11.1 95.895 65.887 
Efectiu i altres actius líquids equivalents 750.332 109.434 Periodificacions a curt termini 1.127.336 210.000 
Total actiu corrent 6.346.626 4.604.992 Total passiu corrent 5.595.406 3.495.860
TOTAL ACTIU 6.485.710 4.666.620 TOTAL PASSIU 6.485.710 4.666.620
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Notes de la Memòria Exercici 2016/17 Exercici 2015/16

OPERACIONS CONTINUADES:
Ingressos de la Fundació per les activitats- Nota 13.1 10.490.246 9.848.376
Ingressos de promocions, patrocinadors i col.laboradors Nota 14.3 4.278.118 3.748.833
Donacions i altres ingressos per a les activitats 5.801.808 5.799.543
Subvencions, donacions i altres ingressos 410.320 300.000
Ajuts concedits i altres despeses Nota 13.3 (5.280.053) (4.082.698)
Aprovisionaments (52.057) (36.097)
Altres ingressos de les activitats 150 34.336
Despeses de personal- Nota 13.4 (1.191.324) (386.120)
Sous i salaris (1.035.877) (360.230)
Càrregues socials (155.447) (25.890)
Altres despeses d'explotació- (4.205.035) (5.181.002)
Serveis exteriors Nota 13.5 (4.159.819) (4.915.758)
Tributs (216) (2.244)
Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions comercials (45.000) (263.000)
Amortització de l'immobilitzat Nota 5 i 6 (1.987) (336)
RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (240.060) 196.459

 
Ingressos financers- 1.244 834
De valors negociables i altres instruments financers 1.244 834
Despeses financeres- (2.220) (716)
Per deutes amb tercers (2.220) (716)
Diferències de canvi (39.420) -
RESULTAT FINANCER (40.396) 118
RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (280.456) 196.577
Impost sobre societats - -
RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES (280.456) 196.577
EXCEDENT POSITIU DE L'EXERCICI (280.456) 196.577

COMPTE DE  RESULTATS DE L’EXERCICI ANUAL ACABAT 
EL 30 DE JUNY DE 2017
(Euros)

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 de 2017.
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Notes de la Memòria Exercici 2016/17 Exercici 2015/16
RESULTAT DEL COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS (I) (280.456) 196.577

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) (280.456) 196.577

Fons
dotacional

Excedents
d’exercicis
anteriors

Excedent
de l’exercici Total

Saldo final a 30/06/2015 601.012 319.448 53.723 974.183

Distribució de l'excedent de l'exercici anterior

   Distribució a excedents d'exercicis anteriors - 53.723 (53.723) -

Total ingressos i despeses reconeguts - - 196.577 196.577

Saldo final a 30/06/2016 601.012 373.171 196.577 1.170.760

Distribució de l'excedent de l'exercici anterior

   Distribució a excedents d'exercicis anteriors - 196.577 (196.577) -

Total ingressos i despeses reconeguts - - (280.456) (280.456)

Saldo final a 30/06/2017 601.012 569.748 (280.456) 890.304

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

Les Notes 1 a 15 descrites a la Memòria adjunta formen part integrant de l´estat de ingressos i despeses reconeguts corresponent a l´exercici anual acabat el 30 de juny de 2017.

Les Notes 1 a 15 descrites a la Memòria adjunta formen part integrant de l´estat total de canvis en el patrimoni net corresponent a l´exercici anual acabat el 30 de juny de 2017.

ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET DE 
L’EXERCICI ANUAL ACABAT EL 30 DE JUNY DE 2017

A) ESTAT D’INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS
(Euros)
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Notes de la Memòria Exercici 2016/17 Exercici 2015/16 

 FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'EXPLOTACIÓ (I)
 Resultat de l'exercici abans d'impostos (280.456) 196.577 
 Ajustos al resultat

   - Amortització de l'immobilitzat Notes 5 i 6 1.987 336 
   - Correccions valoratives per deteriorament 45.000 263.000 
   - Variació de provisions - 198.354 
   - Ingressos financers (1.244) (834)
   - Despeses financeres 2.220 716 
   - Diferències de canvi 39.420 -
   - Imputació neta a resultats de periodificacions d'actiu 381.268 -
   - Imputació neta a resultats de periodificacions de passiu (210.000) -
Canvis en el capital corrent
   - Deutors i altres comptes a cobrar Nota 7 (1.504.586) 391.851 
   - Incorporació de periodificacions d'actiu (661.838) (84.719)
   - Creditors i altres comptes a pagar 1.159.549 (970.304)
   - Incorporació de periodificacions de passiu 1.127.336 91.997 
Altres fluxos d'efectiu de les activitats d'explotació
   - Pagaments d'interessos (2.220) (716)
   - Cobraments d'interessos 1.244 834 
Total activitats d’explotació 97.680 87.092 

FLUXOS D’EFECTIU DE LES ACTIVITATS D’INVERSIÓ (II)
Pagaments per inversió (79.443) (600.000)
   - Altres actius financers (24.200) -
   - Altres actius financers (48.288) -
   - Altres actius financers (6.955) (600.000)
Cobraments per desinversions Nota 8 600.000 -
   - Altres actius financers 600.000 -
Total activitats d’inversió 520.557 (600.000)
FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS DE FINANÇAMENT (III)
Cobraments i pagaments per instruments de passiu financer 22.661 -
   - Emissió d'altres deutes 22.661 -
Total activitats de finançament 22.661 -

AUGMENT/DISMINUCIÓ NETA DE L’EFECTIU O EQUIVALENTS (I+II+III) 640.898 (512.908)
Efectiu o equivalents a l'inici de l'exercici 109.434 622.342 
Efectiu o equivalents al final de l'exercici 750.332 109.434 

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 de 2017.

ESTAT DE FLUXOS D’EFECTIUS CORRESPONENT A 
L’EXERCICI ANUAL ACABAT EL 30 DE JUNY DE 2017
(Euros)
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MEMORIA DEL EJERCICIO ANUAL 
TERMINADO EL 30 DE JUNIO DE 2017

1. Activitat de la Fundació
La Fundació Privada Futbol Club Barcelona (d’ara endavant, “la Fundació”) fou constituïda el 18 de juliol de 1994, per un període 
indefinit, i inscrita en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya el 18 d’octubre de 1994, amb domicili social 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 d’altres 
Instituciones socials, culturals, artístiques, benèfiques i esportives.

• Contribuir en la institució de premis i/o ajuts a tota mena d’estudis i investigacions sobre problemes socials, econòmics, 
culturals i esportius de Catalunya.

• Instituir premis específics de la Fundació per a destacar les figures més rellevants de l’esport català. 

• Promoure la creació de beques i ajuts per a joves jugadors sense possibilitats, per tal de facilitar-los l’accés a qualsevol estudi 
o ocupació.

• La realització d’activitats relacionades amb els principis i objectius de la cooperació internacional per al desenvolupament.

• Prevenir l’exclusió social i promoure la prestació social a infants i adolescents i les seves famílies que es troben en situació 
de vulnerabilitat i risc d’exclusió social.

1.1. Activitats desenvolupades durant l’exercici

Les principals activitats realitzades durant la temporada 2016-2017 han estat les següents:

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

Durant l’exercici acabat el 30 de juny de 2017 la Fundació s’ha reorganitzat 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 pobresa, les malal-
ties, la desigualtat i la discriminació.

En aquest sentit cal destacar les diferents campanyes de sensibilització dutes a terme com la del Bullying i la dels 
Refugiats (amb ACNUR). El projecte BarçaKids ha permès fomentar i consolidar el sistema de valors dels infants a 
través dels principis pedagògics de l’esport, del joc i de la participació activa i inclusiva. 

FutbolNet ha estat una eina d’intervenció social que ha possibilitat educar els infants i joves en risc d’exclusió social 
a través del foment dels valors positius que es deriven de la pràctica esportiva, tant a Catalunya com a diferents 
països internacionals. I el programa de Benestar Emocional Pediàtric, gràcies a la realització d’experiències i a l’en-
trega de materials, va complir els somnis de 111.612 infants que pateixen alguna malaltia o es troben en situació de 
vulnerabilitat social. 
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Resum de convenis de col·laboració amb tercers Import (Euros) Drets i obligacions que se’n deriven envers la Fundació

Futbol Club Barcelona 4.278.119 Import rebut per projectes fundacionals

Shell EP International 974.874 Import rebut per implementar activitats de FútbolNet Internacional

Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona 600.000 Import rebut per a projectes socials varis

Stavros Niarchos 295.322 Import rebut per implementar activitats de FútbolNet Internacional

Mapfre 210.000 Import rebut per projectes socials al Brasil 

 
 - Comunicació

En aquests exercici s’ha donat molta importància a la Comunicació, tant on-line com off-line. S’ha publicat la Revista 
bimensual de la Fundació, s’ha redefinit la web i s’han posat en marxa diferents canals de xarxes socials, arribant a més 
de 3 milions de seguidors.

 - Aportacions a UNICEF 

Durant l’exercici acabat el 30 de juny de 2017, la Fundació ha realitzat aportacions a UNICEF per a donar suport als progra-
mes i projectes que beneficien als nens més vulnerables a la Xina, Brasil, Sudàfrica  i Ghana. A la Xina s’han desenvolupant 
accions en un total de 175 escoles. També s’han portat a terme cursos d’enfortiment de capacitats per 350 professors i pro-
fessores i 135 entrenadors i entrenadores. A Brasil han participat 570 professionals de l’educació de 130 escoles públiques. 
A Ghana s’ha aconseguit que 804 escoles comptin amb material esportiu. A Sud-àfrica s’ha implementat un programa de 
lideratge en 602 escoles. També es van destinar fons a emergències humanitàries per l’Huracà d’Haití i pel Sudan del Sud 
i a la Campanya per celebrar els 10 anys d’Aliança conjunta.

1.2. Principals finançadors i ajuts atorgats

En relació als requeriments d’informació del Decret 125/2010 de 14 de setembre, els patrons de la Fundació manifesten que la 
Fundació ha concedit principalment, aportacions dineràries a UNICEF segons l’esmentat als paràgrafs anteriors durant l’exercici 
acabat el 30 de juny de 2017.

D’altra banda, els convenis de col•laboració i subvencions més rellevants subscrits amb tercers a 30 de juny de 2017, són els 
següents:

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 de 2017, 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 subjec-
tes 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 
desenvolupament del Pla General de Comptabilitat i les seves normes complementàries.

• Llei 49/2002 de 23 de desembre de Règim Fiscal de les entitats sense ànim de lucre i dels incentius fiscals al mecenatge.

• Pla General de Comptabilitat aprovat pel Real Decret 1514/2007 de 16 de novembre, el qual ha estat 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 als principis i criteris comptables en ell continguts, 
de manera que mostren la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera, de l’estat de canvis en el patrimoni net, 
dels resultats  i dels fluxos d’efectiu de la Fundació durant el corresponent exercici. Aquests comptes anuals es 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 de 2016 varen ser aprovats pel Patronat amb data 19 de setembre de 2016.
 

2.3. Principis comptables no obligatoris aplicats

No s’han aplicat principis comptables no obligatoris. Addicionalment, el Patronat ha formulat aquests comptes anuals 
tot considerant la totalitat dels principis i normes comptables d’aplicació obligatòria que tenen un efecte significatiu en 
aquests comptes anuals. No hi ha cap principi comptable que, sent obligatori, hagi deixat d’aplicar-se.

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 de 2017, 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.



MEMÒRIA FUNDACIÓ FC BARCELONA  111

FUNDACIÓ PRIVADA FUTBOL CLUB BARCELONA

Euros

 30/06/2017 30/06/2016

Ingressos totals de l’exercici 10.495.964 9.883.546

Despeses administració (Nota 13.2) (1.579.673) (1.278.909)

Excedent abans d'aplicacions 8.916.291 8.604.637

Excedent aplicat al fi fundacional (Nota 13.2) (9.196.747) (8.408.060)

Excedent de l'exercici (280.456) 196.577

2.5. Comparació de la informació

La informació continguda en aquests comptes anuals referida a l’exercici 2016/17 es presenta, a efectes comparatius, amb 
la informació de l’exercici 2015/16.

Amb efectes 1 de juliol de 2016, ha resultat per primera vegada d’aplicació el Reial Decret 602/2016, de 2 de desembre, 
pel que, entre altres normes, es modifica el Pla General de Comptabilitat i, d’acord amb el que es disposa en l’esmentat 
Reial Decret 602/2016, en els presents estats financers no s’inclou informació comparativa en relació amb l’import pagat 
en concepte de prima d’assegurança de responsabilitat civil del Patronat per danys ocasionats per actes o omissions en 
l’exercici del càrrec (Nota 13.6) i el número mitjà per categories de persones empleades en el curs de l’exercici amb disca-
pacitat igual o superior al 33% (Nota 14.1).

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 signifi-
cativa, 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 2017 i 30 de juny de 2016 per part dels membres 
del Patronat de la Fundació és destinar-lo en la seva totalitat a “Excedent d’exercicis anteriors”. 

Així mateix, la distribució de l’excedent de l’exercici finalitzat el 30 de juny de 2017 i 30 de juny de 2016 es detalla a continuació:

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 de 2017, 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 que s’amortitzen en funció d’una vida útil de 50 anys.
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Anys de vida útil estimada

      Mobiliari 12,5

      Equips pel processament de la informació 8

      Instal·lacions tècniques 20

4.2. Immobilitzat material i béns del patrimoni cultural

L’immobilitzat material i els béns del patrimoni cultural 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 corres-
ponents béns, amb la conseqüent baixa comptable dels elements substituïts o renovats. Per altra banda, les despeses 
periòdiques de conservació, manteniment i reparacions es carreguen als resultats de l’exercici en que s’incorren.

L’epígraf “Immobilitzat material i béns del patrimoni cultural” inclou obres d’art adquirides, principalment escultures, que 
es valoren al preu d’adquisició. Aquestes obres d’art no s’amortitzen per considerar-se que no estan afectes a cap tipus 
de depreciació. Les obres d’art donades a la Fundació no figuren activades al balanç de situació donat que no van generar 
cap cost.

La Fundació amortitza la resta de l’immobilitzat material a partir de l‘entrada en funcionament d’aquest, seguint el mètode 
lineal, distribuint el cost dels actius entre els anys de vida útil estimada, segons el següent detall:

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 del quals són de quantia fixa o determinable i no es negocien en un 
mercat actiu.

Els préstecs i partides a cobrar es registren inicialment al valor raonable de la contraprestació entregada més els costos de la 
transacció que siguin directament atribuïbles. Amb posterioritat, aquests actius es valoren al seu cost amortitzat.

Com a mínim al tancament de l’exercici, la Fundació realitza un test de deteriorament pels actius financers. Es considera que 
existeix una evidència objectiva de deteriorament si el valor recuperable de l’actiu financer és inferior al seu valor en llibres. 
Quan es produeix, el registre d’aquest deteriorament es registra en el compte de resultats.

La Fundació dóna de baixa 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 dóna de baixa els actius financers, i reconeix un passiu financer per un import igual a la contra-
prestació rebuda, en les cessions d’actius financers en les quals es retingui 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 dóna de baixa els passius financers quan s’extingeixen les obligacions que els han generat. 
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4.4. Impost sobre beneficis

La Fundació s’ha acollit, mitjançant l’acompliment dels requisits establerts al Reial Decret 1270/2003, de 10 d’octubre, als 
beneficis fiscals establerts en el Títol II de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, que fixa un tipus impositiu del 10 per cent a 
aplicar a la base imposable positiva corresponent a les rendes derivades de les explotacions econòmiques no exemptes. 

En cada tancament comptable es reconeix com a despesa l’Impost sobre Societats calculat d’acord amb les disposicions 
de la Llei 30/1994, en base a l’excedent abans d’impostos corregit per les diferències de naturalesa permanent amb els 
criteris fiscals i tenint en compte les bonificacions i deduccions aplicables.

La despesa o ingrés per impost sobre beneficis comprèn la part relativa a la despesa o ingrés per l’impost corrent i la part 
corresponent a la despesa o ingrés per impost diferit.

L’impost corrent és la quantitat que la Fundació satisfà com a conseqüència de les liquidacions fiscals de l’impost sobre 
el benefici relatives a un exercici. Les deduccions i altres avantatges fiscals en la quota de l’impost, exclosos les retencions 
i els pagaments a compte, com també les pèrdues fiscals compensables d’exercicis anteriors i aplicades efectivament en 
aquest exercici, donen lloc a un menor import de l’impost corrent.

La despesa o l’ingrés per impost diferit es correspon amb el reconeixement i la cancel•lació dels actius i passius per impost 
diferit. Aquests inclouen les diferències temporànies que s’identifiquen com aquells imports que es preveuen pagadors o 
recuperables derivats de les diferències entre els imports en llibres dels actius i passius i el seu valor fiscal, com també les 
bases imposables negatives pendents de compensació i els crèdits per deduccions fiscals no aplicades fiscalment. Aquests 
imports es registren aplicant a la diferència temporània o crèdit que correspongui el tipus de gravamen al qual s’espera 
recuperar-los o liquidar-los.

Es reconeixen passius per impostos diferits per a totes les diferències temporànies imposables, excepte aquelles derivades 
del reconeixement inicial de fons de comerç o d’altres actius i passius en una operació que no afecta ni el resultat fiscal ni 
el resultat comptable i no és una combinació de negocis, com també les associades a inversions en empreses dependents, 
associades i negocis conjunts en què la Fundació pot controlar el moment de la reversió i és probable que no reverteixin 
en un futur previsible.

Per part seva, els actius per impostos diferits només es reconeixen en la mesura que es consideri probable que la Fundació 
hagi de disposar de guanys fiscals futurs contra els quals poder fer-los efectius. 

Els actius i passius per impostos diferits, originats per operacions amb càrrecs o abonament directes en comptes de pa-
trimoni, 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 correc-
cions 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 empreses.

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.
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4.6. Provisions i contingències

Els membres del Patronat de la Fundació en la formulació dels comptes anuals diferencien entre:

1. Provisions: saldos creditors que cobreixen obligacions actuals derivades de successos passats, la cancel•lació de les quals 
és probable que originin una sortida de recursos, però que resulten indeterminats quant al seu import i/ o moment de 
cancel•lació.

2. Passius contingents: obligacions possibles sorgides com a conseqüència de successos passats, la materialització futura 
de les quals està condicionada al fet que ocorri, o no, un o més esdeveniments futurs independents de la voluntat de 
la Fundació.

Els comptes anuals recullen totes les provisions respecte a les quals s’estimi que la probabilitat que s’hagi d’atendre l’obli-
gació és major que en cas contrari. Els passius contingents no es reconeixen en els comptes anuals, sinó que s’informa 
sobre aquests a les notes de la memòria, en la mesura que no siguin considerats com a remots.

Les provisions es valoren pel valor actual de la millor estimació possible de l’import necessari per cancel•lar o transferir 
l’obligació, tenint en compte la informació disponible sobre el succés i les seves conseqüències, i els ajustos que sorgeixin 
per l’actualització d’aquestes provisions es registren com una despesa financera conforme es va meritant.

4.7. Indemnitzacions per acomiadament

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

4.8. Elements patrimonials de naturalesa mediambiental

Es consideren actius de naturalesa mediambiental els béns que són utilitzats de manera duradora en l’activitat de la 
Fundació, la finalitat principal dels quals és la minimització de l’impacte mediambiental i la protecció i millora del medi 
ambient, incloent-hi la reducció o eliminació de la contaminació futura.

Atesa l’activitat a la qual es dedica la Fundació, aquesta no té responsabilitats, despeses, actius, ni provisions ni contingèn-
cies de naturalesa mediambiental que puguin ser significatives en relació amb el seu patrimoni, la seva situació financera 
i els seus resultats. Per aquest motiu no s’inclouen desglossaments específics en aquesta memòria dels comptes anuals 
respecte a informació de qüestions mediambientals.

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 efectua-
da en el període per als elements subvencionats o, si s’escau, quan es produeixi la seva alienació o correcció valorativa 
per deteriorament, a excepció de les rebudes de socis o propietaris que es registren directament en els fons propis i no 
constitueixen cap ingrés.

2. Subvencions de caràcter reintegrables: mentre tinguin el caràcter de reintegrables es comptabilitzen com a passius.

3. Donacions i subvencions d’explotació: s’abonen a resultats en el moment en què es concedeixen, excepte si es destinen 
a finançar dèficit d’explotació d’exercicis futurs; en aquest cas s’imputaran en aquests exercicis. Si es concedeixen per 
finançar despeses específiques, la imputació es realitzarà a mesura que es meritin les despeses finançades.
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30 de juny de 2017: Euros

30/06/2016 Entrades i dotacions 30/06/2017

Cost:

Concessions 3.681 - 3.681

Propietat industrial 4.153 - 4.153

Aplicacions informàtiques - 24.200 24.200

Total cost 7.834 24.200 32.034

Amortització acumulada:

Concessions (1.138) (74) (1.212)

Propietat industrial (4.153) - (4.153)

Total amortització acumulada (5.291) (74) (5.365)

Total net 2.543 24.126 26.669

30 de juny de 2016: Euros

30/06/2015 Entrades i dotacions 30/06/2016

Cost:

Concessions 3.681 - 3.681

Propietat industrial 4.153 - 4.153

Total cost 7.834 - 7.834

Amortització acumulada:

Concessions (1.065) (73) (1.138)

Propietat industrial (4.153) - (4.153)

Total amortització acumulada (5.218) (73) (5.291)

Total net 2.616 (73) 2.543

4.10. Classificació entre corrent i no corrent

Es consideren actius corrents aquells vinculats al cicle normal d’explotació que amb caràcter general es considera d’un any, també 
aquells altres actius el venciment, alienació o realització s’espera que es produeixi en el curt termini des de la data de tancament 
de l’exercici, els actius financers mantinguts per negociar, amb l’excepció dels derivats financers el termini de liquidació superior a 
l’any i l’efectiu i altres actius líquids equivalents. Els actius que no compleixen aquests requisits es qualifiquen com a no corrents.

De la mateixa manera, són passius corrents els vinculats al cicle normal d’explotació, els passius financers mantinguts per 
negociar, amb l’excepció dels derivats financers el termini de liquidació superior a l’any i en general totes les obligacions 
la venciment o extinció 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 trans-
ferència 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 de 2017 i el 30 de 
juny de 2016 ha estat el següent:

L’alta de l’exercici 2016/17 corresponen a la realització d’una nova pàgina web.

A 30 de juny de 2016 i 2017 existeixen elements de l’immobilitzat intangible totalment amortitzats que continuen en ús 
per import de 4.153 euros.
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30 de juny de 2017:                                            Euros

 30/06/2017 30/06/2016

Usuaris i deutors per vendes i prestació de serveis 1.904.806 1.517.633

Personal 3.500 3.500

Total 1.908.306 1.521.133

30 de juny de 2017: Euros

30/06/2016 Entrades i dotacions 30/06/2017

Cost:

Altres instal•lacions - 12.639 12.639

Mobiliari 3.289 17.770 21.059

Equips pel processament de la informació 7.560 17.879 25.439

Obres d’art 58.121 - 58.121

Total cost 68.970 48.288 117.258

Amortització acumulada:

Altres instal•lacions - (263) (263)

Mobiliari (2.325) (761) (3.086)

Equips pel processament de la informació (7.560) (889) (8.449)

Total amortització acumulada (9.885) (1.913) (11.798)

Total net 59.085 46.375 105.460

30 de juny de 2016: Euros

30/06/2015 Entrades i dotacions 30/06/2016

Cost:

Mobiliari 3.291 - 3.289

Equips pel processament de la informació 7.560 - 7.560

Obres d’art 58.121 - 58.121

Total cost 68.972 - 68.970

Amortització acumulada:

Mobiliari (2.062) (263) (2.325)

Equips pel processament de la informació (7.560) - (7.560)

Total amortització acumulada (9.622) (263) (9.885)

Total net 59.350 (263) 59.085

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 de 2017 i el 30 de 
juny de 2016, com també la informació més significativa que afecta a aquest epígraf, han estat els següents:

Les altes més significatives de l’exercici 2016/17 corresponen, principalment, a les reformes de les noves oficines de la Fundació.

A 30 de juny de 2016 i 2017 existeixen elements de l’immobilitzat material totalment amortitzats que continuen en ús per 
import de 7.560 euros. 

7. Usuaris, patrocinadors i deutors de les activitats i altres comptes a cobrar
La composició i el moviment d’aquest capítol del balanç de situació a 30 de juny de 2017 i 30 de juny de 2016 és la següent:
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30 de juny de 2016:                                            Euros

 30/06/2016 30/06/2015

Usuaris i deutors per vendes i prestació de serveis 1.517.633 1.999.572

Personal 3.500 3.500

Total 1.521.133 2.003.072

L’epígraf “d’usuaris i deutors per vendes i prestació de serveis” a 30 de juny de 2017 recull principalment el saldo a cobrar 
en virtut del conveni de col•laboració amb Shell International Exploration and Production i Fundació Stavros, per import de 
865.752 euros i 295.322, respectivament.

8. Inversions financeres a curt termini i altres actius líquids equivalents
L’epígraf “Inversions financeres a curt termini” del balanç de situació a 30 de juny de 2016 incloïa una imposició per import 
de 600.000 euros amb venciment 30 de juny de 2016 i un tipus d’interès de 0,40% nominal anual. La Fundació va classificar 
aquesta inversió com a Inversions financeres a curt termini degut al fet que tenia un venciment superior a tres mesos. 

9. Informació sobre naturalesa i nivell de risc dels instruments financers
La gestió dels riscs financers de la Fundació està centralitzada als membres del Patronat de la Fundació, el qual té establerts 
els mecanismes necessaris per a controlar l’exposició a les variacions en els tipus d’interès i tipus de canvi, així com als riscs de 
crèdit i liquiditat. A continuació s’indiquen els principals riscos financers que impacten a la Fundació:

1. Risc de crèdit

Amb caràcter general la Fundació manté la seva tresoreria i actius líquids equivalents a entitats financeres d’elevat nivell 
creditici. 

Addicionalment, s’ha d’indicar que no existeix una concentració significativa del risc de crèdit amb tercers, excepte amb el 
Futbol Club Barcelona, saldos que el Patronat considera garantits per la vinculació existent entre les dues parts.

2. Risc de liquiditat

Amb la finalitat d’assegurar la liquiditat i poder atendre tots els compromisos de pagament que es deriven de la seva 
activitat, la Fundació disposa de la tresoreria i els altres actius líquids equivalents que mostra en el seu balanç de situació.

3. Risc de mercat (inclou tipus d’interès i tipus de canvi)

Tant la tresoreria com el deute financer de la Fundació, estan exposats al risc de tipus d’interès, el qual podria tenir un efecte 
advers en els resultats financers i en els fluxos de caixa. A data de formulació dels presents comptes anuals no existeixen 
instruments financers derivats de tipus d’interès. 

Les operacions amb moneda estrangera estan exposades al risc de tipus de canvi i s’ha ajustat el valor dels passius moneta-
ris aplicant el tipus de canvi vigent a 30 de juny de 2017, imputant a l’epígraf “Diferències de canvi” del compte de pèrdues 
i guanys el resultat derivat d’aquesta valoració.

10. Patrimoni net
Al tancament de l’exercici acabat el 30 de juny de 2017, el fons dotacional de la Fundació és de 601.012 euros. Aquest fons 
dotacional va ésser aportat per l’entitat fundadora Associació Pro-Fundació Privada Futbol Club Barcelona el 18 de juliol de 
1994, com a dotació inicial i a títol de cessió gratuïta.

Donat el seu objecte fundacional i el seu caràcter no lucratiu, la Fundació no té capital social ni, en conseqüència, accions o  
qualsevol títol representatiu del seu patrimoni.
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                                           Euros

 30/06/2017 30/06/2016

Associació Veterans Futbol 1.537.618 1.164.650 

Fundació Leo Messi 500.000 -

Eduvic, SCCL 446.627 245.607 

Mediapro Middle East FZ-LLC 171.375 171.375

The Bank of Nova Scotia 162.748 -

Comité Olímpico Internacional 153.993 -

Magmacultura, S.L. 128.031 139.960 

Viajes Halcon 91.582 -

Nasqua, S.A.S 86.257 -

Millennials Strategy Mark 80.642 80.642 

Eleven Adworks, S.L. 71.740 -

Dep Institut, S.L. 58.499 71.543 
Altres proveïdors i creditors 806.303 1.165.479 

Total 4.295.415 3.039.256

Saldos creditors                                            Euros

 30/06/2017 30/06/2016

Hisenda Pública creditora per IRPF 77.355 62.449

Organismes de la Seguretat Social creditors 18.540 3.438

Total 95.895 65.887

11. Administracions Públiques i situació fiscal
11.1. Saldos corrents amb les Administracions Públiques

La composició dels saldos corrents a 30 de juny de 2017 i 30 de juny de 2016 amb les Administracions públiques és la següent:

11.2. Despesa per impost sobre societats

Els comptes de resultats dels exercicis finalitzats el 30 de juny de 2017 i 30 de juny de 2016 no reflecteixen cap despesa 
per impost sobre societats ja que la totalitat dels ingressos obtinguts han estat considerats com a rendes exemptes. 
Per tant, no hi ha diferències entre el resultat comptable i la base imposable de la Fundació.

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 decla-
racions 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 de 2017 la Fundació té oberts a inspecció els quatre 
últims exercicis de l’Impost sobre Societats i per a la resta d’impostos que li siguin d’aplicació. Els Patrons de la Fundació 
consideren que s’han practicat adequadament les liquidacions dels esmentats impostos, per la qual cosa, encara que 
sorgeixin discrepàncies en la interpretació normativa vigent pel tractament fiscal atorgat a les operacions, els even-
tuals 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 de 2017 inclou les aportacions dineràries pendents de pagament. El detall 
dels saldos pendents a 30 de juny de 2017 i 2016 és el següent: 
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 Activitats
                                             Euros

   Exercici 16/17        Exercici 15/16

Ingressos de promocions, patrocinadors i col•laboradors 4.278.118 3.748.833

Donacions i altres ingressos per a les activitats 5.801.808 5.799.543
Subvencions, donacions i altres ingressos 410.320 300.000

Total 10.490.246 9.848.376

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 de 2017 i 30 de 
juny de 2016, és la següent:

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

Addicionalment, s’han registrat altres donacions i aportacions per valor de 5,8 milions d’euros, corresponents a diverses 
aportacions realitzades per institucions privades 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 de 2017 i 30 de juny de 2016 és el següent:

Exercici 2016/17: Euros

 Despeses 
administració

Activitat 
Fundacional 

(Nota 3)
Total

Aprovisionaments 11.012 41.045 52.057

Despeses de personal 786.989 404.335 1.191.324

Serveis exteriors 678.240 3.481.579 4.159.819

Tributs 216 - 216

Dotacions insolvències 45.000 - 45.000

Ajuts monetaris i altres despeses  10.265 5.269.788 5.280.053

Dotacions per a amortitzacions d’immobilitzat 1.987 - 1.987

Despeses financeres i despeses assimilades 2.220 - 2.220

Diferències de canvi 43.744 - 43.744

Total Despeses 1.579.673 9.196.747 10.776.420

Exercici 2015/16: Euros

 Despeses 
administració

Activitat 
Fundacional 

(Nota 3)
Total

Aprovisionaments 2.115 33.982 36.097

Despeses de personal 377.094 9.026 386.120

Serveis exteriors 897.547 4.018.211 4.915.758

Tributs 304 1.940 2.244

Pèrdues per deteriorament i variació de provisions per operacions de les activitats - 263.000 263.000

Ajuts monetaris i altres despeses  870 4.081.828 4.082.698

Dotacions per a amortitzacions d’immobilitzat 263 73 336

Despeses financeres i despeses assimilades 716 - 716

Total Despeses 1.278.909 8.408.060 9.686.969
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                                                  Euros

       Exercici 16/17        Exercici 15/16

Ajuts concedits (5.280.053) (4.582.968)

Reintegrament d’ajuts i assignacions - 500.000

Total (5.280.053) (4.082.698)

 
                                                  Euros

       Exercici 16/17        Exercici 15/16

Sous, salaris i altres conceptes 1.035.877 360.230

Seguretat social a càrrec de l’empresa 155.447 25.890

Total 1.191.324 386.120

 
                                                  Euros

       Exercici 16/17        Exercici 15/16

Serveis professionals independents 3.243.900 4.606.834

Publicitat, propaganda i relacions públiques 513.850 197.689

Reparacions i conservació 34.951 20.519

Altres despeses 367.118 90.716

Total 4.159.819 4.915.758

                                                      Euros

             30/06/2017              30/06/2016

    Missió Social 9.196.747 8.408.060

              - Aliances 2.009.669 1.500.000

              - Col•laboracions 3.261.024 3.270.090

              - Comunicació 334.219 -

              - Programes Propis 3.233.601 3.422.422

              - Lab Sport 100.704 19.000

              - Campanyes 257.530 196.548

Total activitat fundacional 9.196.747 8.408.060

La Fundació Privada Futbol Club Barcelona ha seguit el desenvolupament de programes i projectes de dimensió global, els 
quals s’agrupen en dos grans àrees: per una banda, els dissenyats des de la pròpia Fundació, anomenats programes propis, i 
per altra, els desenvolupats amb altres institucions de les Nacions Unides, com és el cas de les col•laboracions amb UNICEF. 
El detall d’aquesta activitat a 30 de juny de 2017 i a 30 de juny de 2016, per grans conceptes és:

13.3. Ajuts concedits i altres despeses

Els ajuts monetaris a 30 de juny de 2017 corresponen, principalment, a l’aportació a UNICEF i a l’aportació a la Fundació 
Privada d’Antics Jugadors de Futbol, per un valor de 1,9 i 1,5 milions d’euros, respectivament.

13.4. Despeses de personal

El saldo de l’epígraf “Despeses de personal” dels exercicis acabats el 30 de juny de 2017 i 30 de juny de 2016 presenta la 
composició següent:

13.5.  Serveis exteriors

La composició de la partida “Serveis exteriors” és la següent:
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Així mateix, la distribució per sexes al termini de l’exercici, detallat per categories, és la següent:

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 de 2017 i 2016.

Així mateix, les remuneracions en concepte de sous percebuts per la direcció de la Fundació han estat  a 30 de juny de 2017 i a 
30 de juny de 2016 de 184.124 i 174.475 euros, respectivament. Per altra banda, a data de tancament de l’exercici s’han meritat 
dues indemnitzacions per acomiadament per import 402.062 euros.

Durant la temporada 2016/17 s’han satisfet primes d’assegurances de responsabilitat civil del Patronat per danys ocasionats 
en l’exercici del càrrec per import de 23.025 euros.

14. Altra informació
14.1. Personal

El nombre mitjà de persones empleades durant els exercicis acabats el 30 de juny de 2017 i el 30 de juny de 2016, detallat 
per categories, és el següent:

Categories 2016/17 2015/16

 
Número mitjà
de persones
Empleades

Número mitjà
de persones amb

discapacitat > 33%
del total 

empleades

Número mitjà
de persones
empleades

Comitè de Direcció 2 - 1

Enginyers i tècnics 5 - -

Administratius 2 - -

Coordinadors 1 - -

Total 10 - 1

30 de juny de 2017:

Categories 30/06/2017

 Homes Dones Total

Comitè de Direcció 1 1 2

Administratius - 3 3

Enginyers i tècnics 2 6 8

Total 3 10 13

30 de juny de 2016:

Categories 30/06/2016

 Homes Dones Total

Directius 1 1 2

Total 1 1 2
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Nom Càrrec

Josep M. Bartomeu Floreta President

Jordi Cardoner Casaus Vice-President

Ramon Pont Amenós Vice-President

Dídac Shi Sun Lee Hsing Vice-President

Maria Teixidor Jufresa Vice-Presidenta i Secretària

Ramon Cierco Noguer Vice-President

Xavier Aguilar Huguet Vocal

Ramon Alfonseda Prous Vocal

Felip Boixareu Antolí Vocal

Sor Lucía Caram Vocal

Mohammed Chaib Akhdim Vocal

Josep Cortada i Vila Vocal

Carles Cuní Llaudet Vocal

Ramon Garriga Saperas Vocal

Antoni Guil Román Vocal

Rosa Maria Lleal Tost Vocal

Josep Maldonado Gili Vocal

Xavier Pérez Farguell Vocal

Enric Roca Mateo Vocal

Antonio Tombas Navarro Vocal

Joaquim Traidú Vila-Abadal Vocal

Euros

30/06/2017 30/06/2016

Entitat Saldos deutors Aportacions 
rebudes

Serveis 
rebuts Saldos deutors Aportacions 

rebudes
Serveis 
rebuts

Futbol Club Barcelona 3.322.699 4.278.118 162.282 2.289.706 3.748.833 637.849

Total 3.322.699 4.278.118 162.282 2.289.706 3.748.833 637.849

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 15.730 euros, no havent-se facturat res més per qualsevol altre concepte. En l’exercici anterior els 
honoraris de l’auditor, Deloitte, S.L., van ser 14.210 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 sal-
dos i operacions realitzades amb el Club durant els exercicis acabats el 30 de juny de 2017 i 30 de juny de 2016 és el següent:

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

14.4. Membres del Patronat

A la data de formulació dels presents comptes anuals, els membres del Patronat són els següents:
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14.5. Aplicació d’elements patrimonials i d’ingressos a finalitats estatutàries

La Fundació ha complert amb les condicions associades als ingressos obtinguts i a les subvencions atorgades, 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 
finalitzat a 30 de juny de 2017. Totes aquestes han estat destinades a complir amb la finalitat fundacional de la Fundació. 

14.6. Informació sobre el període mig de pagament als proveïdors

A continuació es detalla la informació requerida per la Disposició addicional tercera de la llei 15/2010, de 5 de juliol (modifica-
da 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 de 2016, sobre la informació a incorporar al estats financers en relació al període mig de pagament a proveïdors 
en operacions comercials:

Conforme a la Resolució de l’ICAC, pel càlcul del període mig de pagament a proveïdors s’han tingut en compte les opera-
cions comercials corresponents a l’entrega de bens o prestacions de serveis meritats des de la data d’entrada en vigor de la 
Llei 31/2014, de 3 de desembre.

Es consideren proveïdors, als exclusius efectes de donar la informació prevista en aquesta Resolució, aquells creditors comercials 
per deutes de subministraments de bens o serveis, inclosos a la partida Proveïdors del passiu corrent del balanç de situació.

S’entén per “Període mig de pagament a proveïdors” el termini que transcorre des de l’entrega dels bens o la prestació de 
serveis a càrrec del proveïdor i el pagament material de l’operació.

30/06/2017 30/06/2016

Dies Dies

Període mitjà de pagament a proveïdors 60 56

Ràtio d’operacions pagades 70 58

Ràtio d’operacions pendents de pagament 48 46

Euros Euros

Total pagaments realitzats 2.178.183 3.933.291

Total pagaments pendents 1.791.422 889.898

 (*)  No inclou les donacions realitzades per la Fundació Privada Futbol Club Barcelona.
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15. Fets posteriors
No s’han produït fets rellevants amb posterioritat a 30 de juny de 2017 que poguessin tenir un impacte significatiu sobre els 
comptes anuals adjunts.  

Barcelona, 2 d’octubre de 2017

Sr. Josep Maria Bartomeu i Floreta
President

Sr. Jordi Cardoner i Casaus
Vicepresident

Sr. Ramon Pont i Amenós 
Vicepresident

Sra. Maria Teixidor Jufresa
Secretaria

Sra. Maria Vallès Segura
Directora
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Ingressos

Els ingressos obtinguts durant l’exercici 2016/2017 sumen un total de 10.495.964 euros, un 6,2% d’increment respecte l’any anterior. 
Aquest import ha permès posar en marxa el nou pla estratègic a 5 anys de la Fundació, iniciant nous programes propis, desenvolupant 
noves iniciatives de comunicació i la reestructuració en diferents àmbits de la Fundació per aquesta nova etapa. 

La contribució que realitza el Futbol Club Barcelona per un import màxim del 0,7% dels ingressos ordinaris pressupostats, representa 
el 41% dels recursos de la Fundació.Les donacions realitzades pels jugadors professionals i societats d’imatge representen un 32% del 
recursos fundacionals, amb un 14% d’increment respecte l’any passat. 

Durant aquest exercici s’han ampliat les fonts de finançament obtenint un acord de patrocini a 3 anys amb Scotia Bank, que suposarà en 
total una aportació propera als 3 milions de USD destinats a programes de Futbolnet. Aquesta temporada s’ha iniciat la implementació 
d’aquests programes, representant un ingrés per patrocinis de 122.153 €, que s’incrementarà en les temporades següents a mesura que 
es desenvolupin nous programes. 

Pel que fa a les donacions d’entitats privades, els acords de col•laboració amb les Fundacions de La Caixa, Mapfre, Probitas, UEFA, 
Mundo Sano, Stavros Niarchos, Shell i altres entitats o particulars, representen el 23% dels ingressos totals. Aquesta temporada s’han 
tancat col•laboracions amb noves entitats i s’han iniciat molts nous contactes que tindran el seu fruit en properes temporades. És 
d’especial menció, l’acord tancat amb la Fundació Stavros Niarchos dedicat exclusivament a la línia d’acció d’inclusió social de nens i 
adolescents refugiats utilitzant nostra metodologia FutbolNet. Aquest acord, que suposa més de 2 milions d’euros, s’ha iniciat al juny 
del 2017 i ha suposat 295.322€ d’ingressos en aquesta temporada 16/17.

Les subvencions d’organismes públics han significat un 3% dels recursos d’enguany. Els recursos procedents de les Diputacions de Girona, 
Tarragona, 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 FutbolNet a Catalunya. Per primera vegada, s’han rebut recursos d’organismes públics internacionals 
com ha sigut el cas de l’Ajuntament de Cartagena d’Índies.

FUNDACIÓ PRIVADA FUTBOL CLUB BARCELONA

INFORMACIÓ DE GESTIÓ  
DE L’EXERCICI ANUAL  
(acabat el 30 de juny de 2017 )     

30/06/2017
Euros %

APORTACIONS CLUB 4.278.119 41%

DONACIONS ESPORTIVES 3.377.153 32%

PATROCINIS 122.153 1%

DONACIONS PRIVADES 2.424.655 23%

SUBVENCIONS PÚBLIQUES 288.167 3%

ALTRES INGRESSOS 150 0%

INGRESSOS FINANCERS 5.567 0%

TOTAL INGRESSOS 10.495.964 100%
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Aportacions Club i 
jugadors

41%

Missió Social

85%

Donacions esportives

32%

Patrocinis

1%

Donacions 
privades

23%

Subvencions 
públiques

3%

Comunicació  
corporativa i ‘fundraising’

3%

DISTRIBUCIÓ FONTS D’INGRESSOS

DESPESES
(Temporada 2016/17)

Despeses

Les despeses de la Fundació sumen 10.776.420 euros i es classifiquen en 3 grans grups: 

Ingressos 
financers

0%

Estructura

12%
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Programes propis

38%

Comunicació

4%

Aliances

36%

Col·laboracions

22%

MISSIÓ SOCIAL 
(Temporada 2016/17)

1. Missió Social

La despesa relacionada amb la Missió Social  ha estat de 9.196.747 euros, un 85% del total, fet que ha permès augmentar la projecció 
de la Fundació arreu del món, a més de consolidar els programes en l’àmbit local i nacional. 

Els beneficiaris totals han sigut de 1.063.193, dels quals 420.817 a Catalunya.

A nivell internacional s’han implementat programes a 10 països nous: Guinea Conakry, Hondures, El Salvador, Panamà, Nicaragua, 
Colòmbia, Líban, Indonesia, Nepal i Bangladesh.

A nivell de Catalunya també s’han iniciat programes a 10 municipis nous: 4 a Tarragona, 3 a Lleida i 3 a Girona.

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

Programes propis

Sota els tres eixos d’actuació marcats al pla estratègic: Prevenció de la Violència, Lluita contra l’exclusió social i la discriminació i l’accés 
i reforç a l’educació, aquest any, la Fundació ha iniciat 2 programes nous:

•  Un de Prevenció de la Violència: Bullying.

• L’altre d’Inclusió social: Refugiats.

que han anat acompanyats de Congressos i Campanyes amb un èxit reconegut. En el cas dels Refugiats es va realitzar conjuntament 
amb ACNUR.

La Fundació ha continuat amb el seu programa d’Atenció de la infància i la implementació de les seves metodologies de FutbolNet i 
Barçakids i ha iniciat un programa amb joves socis FCB Voluntaris.
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PROGRAMES PROPIS I METODOLOGIES 3.526.156

BARÇA KIDS 543.185

FUTBOL NET 2.123.012

ATENCIÓ A LA INFÀNCIA 161.755

BULLYING 154.494

REFUGIATS 449.359

VOLUNTARIS 9.995

ALTRES 84.356

Els recursos destinats als Programes Propis, amb intervenció directa de la Fundació mitjançant l’aportació metodològica i amb una 
alta presència de marca, s’han repartit de la següent manera:

Aliances

Per tal d’incrementar l’impacte dels programes, la Fundació compta amb aliats estratègics amb qui desenvolupa activitats plan-
tejades de forma conjunta; en línia a la seva missió i àrees d’actuació estratègiques.

A destacar durant aquest exercici la celebració dels 10 anys amb UNICEF amb el llançament de la campanya del “Triomf dels som-
nis”, l’aliança amb l’Hospital de Sant Joan de Déu i el llançament conjuntament amb la Fundació Leo Messi de la campanya ”Para 
los valientes” i el conveni signat amb la Fundació Pies Descalzos per a la construcció de una nova escola a Barranquilla, Colòmbia.

Comunicació 

Com a part de la seva Missió Social, la Fundació aposta per la sensibilització sobre les problemàtiques que afecten a la infància i 
ha iniciat diferents iniciatives mediàtiques durant aquest exercici.

Col•laboracions  

La Fundació ha continuat durant aquest exercici donant suport a diferents entitats i projectes, entre els que son novetats el Pro-
jecte Ari i l’educació emocional a la Masia.

2. Comunicació corporativa i Fundraising

La despesa associada a la Comunicació corporativa i la captació de fons (fundraising) representa un 3% de la despesa total. Aques-
ta temporada s’ha fet un gran impuls en Comunicació, tant on-line com off-line. S’ha iniciat tot el procés de construcció d’una nova 
web, s’ha arribat a 3.700.000 seguidors en xarxes socials i a 250.000 usuaris a la web.
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3. Estructura

Respecte les despeses d’estructura, que representen un 12% del total, s’ha posat especial èmfasi en millorar l’eficiència i l’eficàcia 
dels recursos destinats als programes, a la vegada que s’ha redimensionat l’equip humà de la Fundació i s’ha dut a terme el trasllat 
a una nova oficina. 

El Compte de Resultats d’aquesta temporada ha obtingut un resultat negatiu de 280.456 euros. Degut, principalment, a diferents 
partides no previstes en el pressupost de l’exercici que s’han compensat amb les reserves dels anys anteriors.

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

Barcelona, 2 d’octubre de 2017

Sr. Josep Maria Bartomeu i Floreta
President

Sr. Jordi Cardoner i Casaus
Vicepresident

Sr. Ramon Pont i Amenós 
Vicepresident

Sra. Maria Teixidor Jufresa
Secretaria

Sra. Maria Vallès Segura
Directora
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Formulació dels comptes anuals a 30 de Juny de 2017

En data 2 d’ octubre de 2017, 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 a la Secretaria del Patronat a formular aquestes comptes anuals abreujats de la Fundació 
Privada Futbol Club Barcelona corresponents a l’exercici anual finalitzat el 30 de juny de 2017. 

En representació del Patronat de la Fundació Privada Futbol Club Barcelona signen tots i cadascun dels fulls que formen aquets 
comptes anuals abreujats:

Sr. Josep Maria Bartomeu i Floreta
President

Sr. Jordi Cardoner i Casaus
Vicepresident

Sr. Ramon Pont i Amenós 
Vicepresident

Sra. Maria Teixidor Jufresa
Secretaria

Sra. Maria Vallès Segura
Directora
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