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Sandro roSell i Feliu
President FC Barcelona

La memòria que teniu a les mans resumeix les activi-
tats de la Fundació FC Barcelona durant la temporada 
2009/10. Aquesta gestió és responsabilitat de la Junta 
Directiva anterior, ja que les eleccions a la presidència 
van tenir lloc en el tram final de la temporada i la presa 
de possessió es va celebrar l’1 de juliol, el primer dia 
hàbil d’aquesta nova campanya.

La Fundació FC Barcelona inicia, a partir de la tem-
porada 2010/11, una nova etapa. S’enceta un nou camí 
en el qual volem redefinir la seva missió i el seu model 
de gestió. D’una banda, volem apropar la Fundació a 
Catalunya per desenvolupar més programes en territori 
català. Tenim el convenciment que al nostre país hi 
ha moltes necessitats a nivell social i un club com el 
FC Barcelona no pot ser-ne aliè. Especialment per-
què l’esport en general, i el futbol en particular, s’han 
consolidat en els últims temps –amb l’aval dels experts– 
com a eines de cohesió social de reconeguda eficàcia. 

D’altra banda volem que la transparència sigui el 
motor de totes i cadascuna de les accions engegades. 
Un valor que ha d’estar present en totes les nostres 
accions, des de la gestió econòmica fins a les decisions 
tècniques de cadascun dels projectes. 

A partir d’ara també hi haurà més sinergies entre els 
interessos del Club i les accions de la Fundació. Les ac-
tivitats filantròpiques de la Fundació han de reforçar les 
línies estratègiques del Club i expandir-se territorial-
ment de forma paral·lela. Alhora, cal refondre el model 
de finançament de la Fundació i explorar noves vies de 
captació de fons que permetin obtenir més recursos 
per a la implementació dels programes.

A més, en aquesta nova etapa volem apropar la 
Fundació als socis del Club, perquè en sigui partícips, i 
alhora, beneficiaris dels seus projectes. Com a propie-
taris de l’Entitat, tenen el dret de saber de primera mà 
quina forma pren la responsabilitat social corporativa 
del Club i la Fundació té com a obligació oferir-ne totes 
les explicacions.

SALUTACIÓ DEL PRESIDENT



CARTA DEL DIRECToR

Carta del direCtor
5Memòria Fundació 09/10

La història del FC Barcelona es caracteritza per la perma-
nent disposició del Club a contribuir al progrés de la societat 
catalana, per la implicació de l’entitat com a agent social actiu. 
L’expressió d’aquest compromís social ha anat evolucionant a 
mesura que també han canviat les circumstàncies de l’entorn i, 
per tant, les necessitats de la societat.

Des de fa anys, l’instrument del Club per a materialitzar so-
cialment l’expressió dels valors que són l’ànima de l’Entitat és la 
Fundació FC Barcelona. La nostra funció és prendre l’esperit de 
servei del Club i canalitzar les aportacions d’aquest a una socie-
tat cada vegada més complexa i amb necessitats canviants.

Estem contribuint al treball de tres agències del Sistema de 
les Nacions Unides (UNICEF, UNESCo i ACNUR) en programes de 
suport a persones en situació molt vulnerable d’arreu del món, 
de lluita contra les desigualtats i la discriminació i d’extensió de 
la cultura de la Pau i dels Drets Humans. 

A través d’aquestes col·laboracions i també des dels nostres 
propis programes, fem de l’esport i l’educació —dels valors de 
l’esportivitat—, eines de desenvolupament i progrés, de formació 
dels futurs ciutadans i ciutadanes i de cohesió social. I això ho 
fem des de la perspectiva del profund arrelament i compro-
mís íntim amb la societat catalana, que és el nostre bressol i la 
nostra llar, i amb la projecció solidària a totes les persones del 
món, ja que és el nostre àmbit natural, perquè l’esport, i també 
el Barça, han esdevingut fenòmens globals.

En aquesta memòria podreu veure alguns dels passos realit-
zats en aquest camí, els que s’han esdevingut en la temporada 
2009/2010. 

I, com sabeu, continuem i continuarem treballant per a tras-
lladar al nostre entorn local i global els beneficis dels valors que 
ens ensenya la vivència de l’esportivitat: l’esforç per a progres-
sar individualment i col·lectivament, la solidaritat per a defensar 
objectius comuns, la companyonia i el respecte que ens devem 
entre humans, el joc net i l’honestedat, la humilitat o la perseve-
rança, entre molts altres que constitueixen els eixos d’actuació 
de la Fundació. 

Treballarem reforçant els programes actuals i obrint noves 
línies d’actuació amb l’esport com a eix vertebrador de les nos-
tres activitats. Ens dirigirem als infants i als joves per a formar-
los en valors i projectant la imatge del Barça arreu. Tot això 
ho farem gestionant de manera racional els recursos, amb un 
clar criteri d’eficiència i eficàcia, amb la màxima transparència i 
buscant la participació del soci.

joSeP Cortada i vila
director general Fundació FC Barcelona
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Òrgans  
de govern

temporada 2009/10

Comissió executivaPatronat

Càrrec Nom

President Sr. Joan Laporta i Estruch
Vicepresident Sr. Alfons Godall i Martínez
Vicepresident President de l’ABV 
 (Sr. Ramon Alfonseda i Pous)
Vocal Sr. Joan Boix i Sans
Vocal Sr. Albert Perrín i Calvet
Vocal Sr. Rafael Yuste i Abel
Vocal Sr. Josep Amat i Montcunill
Directora general  Sra. Marta Segú i Estruch

Càrrec Nom

President Sr. Joan Laporta i Estruch
Vicepresident 1r  Sr. Alfons Godall i Martínez
Vocal Sr. Joan Boix i Sans
Vocal Sr. Albert Perrín i Calvet
Vocal Sr. Rafael Yuste i Abel
Vocal Sr. Jacint Borràs i Manuel
Vocal Sra. Magda oranich i Solagran
Vocal Sr. Ramon Alfonseda Pous
Vocal Sr. Josep M. Àlvarez Suàrez
Vocal Sr. Josep Amat i Montcunill
Vocal Sr. Carles Barnils i Vila
Vocal Sr. Arcadi Calzada i Salavedra
Vocal Sr. Raimon Carrasco i Azemar
Vocal Sr. Josep Carreras Coll
Vocal Sr. Joan Gaspart i Solves
Vocal Sr. Ricard Huguet i Reverter
Vocal Sr. Jaume Llauradó i Gràcia
Vocal Sr. Agustí Montal i Costa
Vocal Sr. Miquel Roca i Junyent 
Vocal Sr. Joan Rosell i Lastortras
Vocal Sr. Antoni Tàpies i Puig
Vocal Sr. Juan A. San Epifanio Ruiz
Vocal Excm. Sr. I. Urdangarin Liebaert
Vocal Sra. Anna Xicoy i Cruells
Vocal Sr. Joan Porta i Ribalta
Vocal Sr. Salvador Giner de San Julián
Secretari  Sr. Raimon Bergós i Civit
Directora General Sra. Marta Segú i Estruch
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Càrrec Nom

President Sr. Sandro Rosell i Feliu
Vicepresident primer 
i directiu del FC Barcelona Sr. Ramon Pont i Amenós
Vicepresident Sr. Gabriel Masfurroll i Lacambra
Vicepresident  Sr. Ramon Canela i Piqué
Vicepresidenta Sra. Lola Bou i Camps
Vicepresident Sr. Ramon Palou i Godall
Vocal Sr. Xavier Aguilar i Huguet
Vocal  Sr. Ramon Alfonseda i Pous
Vocal Sr. Carles Barnils i Vila
Vocal  Sr. Jordi Bellmunt i Fernández
Vocal  Sr. Joan Mas i Brillas
Vocal Il·lustre Sr. Mohammed Chaib Akhdim
Vocal   Sra. Marta Rodríguez de Llauder Santomá
Vocal Sr. Ramon Garriga i Saperas
Vocal i secretari    Sr. Sergi González i Delgado
Vocal Sr. Antonio Llarden i Carratalá
Vocal   Sra. Rosa Maria Lleal i Tost
Vocal   Excm. Sr. Josep Maldonado i Gili
Vocal   Sr. Josep Maria Prat i Puig
Vocal  Sr. Enric Roca i Mateo
Vocal   Excm. Sr. Manel Royes i Vila
Vocal   Sr. Antoni Tombas i Navarro
Vocal   Sr. Joaquim Triadú i Vila-Abadal
Vocal   Excm. Sr. Iñaki Urdangarín Liebaert

Càrrec Nom

Director General Sr. Josep Cortada i Vila
Coordinadora Projectes  Sra. Laura Sabaté i Amorós
Coordinadora Projectes Sra. Christelle Boulanger
Coordinadora Projectes Sra. Maria Mora i Genis
Coordinadora Projectes Sra. Yolanda Antín
Tècnic financer Sr. Adrià Alemany i Salafranca
Fund-raising  Sr. Francesc Adell i Martínez
Tècnica de Projectes  Sra. Pilar González i Aragón
assistent de Direcció Sra. Cristina Desco i Magallanes
assistent de Patronat  Sra. Mercè Garriga i Serra
Comunicació  Sr. Marc Parramon i Alcalde

temporada 2010/11

equip de treballPatronat
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la fundació,   d’un cop d’ull

Programes propis

Solidaritat i Cooperació
esport 

i Ciutadania

Jornades  
d’Esport Solidari

En aquesta àrea s’emmarquen els programes 
i iniciatives de caràcter educatiu, cultural, 
científic i ciutadà.

Els beneficiaris d’aquesta àrea són infants vulnerables i en 
risc d’exclusió social d’arreu del món.

Pàgina web amb més 
de 50.000 visites. 

Present a Barcelona 
(Horta-Guinardó  
i Ciutat Vella), 
Tarragona, Caldes  
de Montbui, Sant 
Feliu de Codines, 
Castelldefels, Sant 
Vicenç dels Horts  
i Mataró.

Utilitzant l’esport com a eina educativa i d’inclusió social, la Fundació ha creat 
diversos programes que fomenten els valors, l’accés als drets fonamentals i el 
benestar de la infància.

Xarxa Internacional  
de Centres Solidaris

el Marroc (Tànger) 2007

el Senegal (Richard Toll) 2007

Catalunya (el Raval, Barcelona) 2007

Catalunya (Santa Coloma 

de Gramenet) 2008

Catalunya (Barcelona, Camp Nou) 2008 

hondures (San Pedro Sula) 2008

l’equador (Portoviejo) 2009

Catalunya (Barcelona, IRES) 2009

Catalunya (Barcelona, Fundació 

Fòrum de les Cultures) 2009

Mali (Bamako) 2010

Catalunya (Barcelona i 

Santa Coloma de Gramenet) 

l’equador (Portoviejo)

el brasil (Taquaritinga)

Mèxic (El Salto i Tonalá)

l’Índia (Bathalapalli i Atmakur)

el Marroc (Tànger)

el Senegal (Richard Toll)

Mali (Bamako)

burkina faso (ouagadougou) 

Malawi (Chezi)

Més de 

220.000  

beneficiaris



la fundació,   d’un cop d’ull

Programes en col·laboració 
amb les Nacions unides

Tres agències de les Nacions Unides han unit voluntats amb la Fundació. 
Com diu el nostre cant, “tots units fem força”.

uNiCef uNeSCo uNhCr / aCNur

El conveni signat amb l’Agència  
de les Nacions Unides per la infància 
implementa projectes a favor  
de la lluita contra la sida i la seva 
prevenció, principalment a  
l’Àfrica subsahariana.

L’entesa amb l’Agència de les Nacions 
Unides per l’educació, la ciència  
i la cultura uneix esforços contra el 
racisme, la sensibilització contra  
el dopatge i la promoció de l’educació 
i l’alfabetització. 

L’acord amb l’Alt Comissionat de  
les Nacions Unides per als Refugiats 
té com a objectiu implementar 
programes educatius i esportius  
en el context dels refugiats i 
desplaçats. El projecte solidari  
MÉS s’emmarca en aquesta àrea.





programes propis

Xarxa  
Internacional  
de Centres  
Solidaris
L’objectiu del programa XiCs  
és donar als nens i les nenes més 
vulnerables del planeta una atenció 
integral que respongui a les seves 
necessitats educatives, sanitàries, 
nutritives i psicosocials i els ajudi  
a forjar un futur digne.
Després de quatre anys de vida, 
els XiCs ja arriben a més de 
15.000 beneficiaris que atenen les 
classes i els serveis dels centres. 
entre ells, 500 adolescents ja 
estan encaminats cap a una vida 
professional gràcies a les activitats 
de formació professional. 5.000 
adults, tots ells familiars dels 
beneficiaris, reben també en  
els XiCs classes d’alfabetització.
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Santa Coloma

activitats i resultats
Millores acadèmiques 
gràcies a la classe setmanal de tècniques d’estudi s’han  
millorat els hàbits dels beneficiaris en aquest àmbit i s’ha  
registrat una considerable millora dels seus resultats acadèmics. 
També s’ha aconseguit reduir l’absentisme a l’escola en  
coordinació amb els centres a què assisteixen els beneficiaris. 

Novetats formatives 
s’ha posat a disposició dels beneficiaris el projecte mans a l’obra 
d’atenció i preparació de joves per reprendre estudis secundaris i/o  
de formació professional. També s’ha impulsat un nou taller de teatre. 

Avenços en teràpia familiar 
Durant la temporada 22 famílies han assistit a teràpia familiar, a les quals 
se’ls han realitzat un total de 65 entrevistes i 170 contactes per solu-
cionar problemes i portar-ne el seguiment. s’ha percebut un notable 
apoderament de mares i pares, així com una millora en els rols familiars. 

El centre i la comunitat 
el XiCs ha participat, com a entitat, en diversos actes esportius i 
culturals del barri i ha reforçat així la seva implicació en la xarxa 
social de santa Coloma. L’equip docent també ha iniciat uns 
cursos de formació continuada per donar ràpida resposta a les 
necessitats dels beneficiaris. 

Localització
santa Coloma de gramenet. Catalunya 

Beneficiaris directes
80 infants i joves d’entre 7 i 19 anys. 62 famílies

Beneficiaris indirectes
400  

•  El 6,1% dels menors de Santa Coloma de Gramenet viuen en llars amb pocs recursos. 
• El 14,2% dels menors viu en llars d’alta vulnerabilitat. 
•  El percentatge de menors amb absentisme escolar i/o inadaptació escolar és 

del 5,9%. 
•  El 25% dels adolescents de Santa Coloma pateix fracàs escolar i abandona 

els estudis. 
• 529 joves de la ciutat estan inscrits en programes d’inserció laboral. 

Fonts: ajuntament de santa Coloma de gramenet 2001 i 2005
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Entitats coexecutores 
eDUViC, sCCL

Entitats col·laboradores 
ajuntament de santa Coloma de gramenet 

XICS
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CarleS
puyol
Jugador del 
FC Barcelona
“Quan vaig de visita als  
hospitals, els doctors em 
diuen que això als nens els 
anima tant que de vegades 
no cal que prenguin la me-
dicació durant una setmana, 
i això ja és suficient perquè 
sigui un deure moral ajudar 
en el que pugui”.

Entitats cofinançadores 
       programa Caixa proinfància 
       FeDaia



Entitats cofinançadores 
municipalitat de portoviejo 
Consell provincial de manabí 

Entitats coexecutores
Fe y alegría

Entitats col·laboradores
arxidiòcesi de manabí
Congregació esclavas  
del Divino Corazón

XICS
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portoviejo

• Un 41% de les dones equatorianes ha patit violència de gènere i, 
 en alguns estudis, la xifra puja al 70%. 
• La pobresa extrema afecta a l’Equador més del 32% de la població. 
• El 18% dels equatorians menors de 5 anys no ha crescut prou per a 
 la seva edat a causa de la desnutrició. 
•  La taxa d’analfabetisme entre els nens equatorians d’entre 9 i 18 anys és del 9%.

Fonts: Banc mundial 2008 i pNUD 2007

Localització
Barri de Las Cumbres, portoviejo 

Beneficiaris directes
250 infants i joves d’entre 8 i 16 anys i 100 adults 

Beneficiaris indirectes 
2.300 

activitats i resultats
Formació professional  
s’han impartit capacitacions professionals a joves i adults 
per facilitar la seva inclusió en cursos d’activitats generado-
res de recursos (agr). s’han ofert classes d’informàtica, de 
brodat automàtic, de càtering i de relacions públiques.  

Implicació i treball comunitari 
La comunitat s’ha implicat en totes les activitats organitzades 
pel centre: participant en brigades de neteja comunitària; pre-
parant el menjar a la cuina del centre. Hi ha hagut una alta par-
ticipació en les sessions de sensibilització sobre salut i higiene. 

Impacte del projecte 
el barri de Las Cumbres, que és una zona oblidada pels 
plans urbanístics provincials i nacionals i que s’ha caracterit-
zat pels seus alts índexs de violència, pobresa, drogoaddic-
ció i alcoholisme, està començant a notar millores gràcies 
als canvis impulsats per la presència del XiCs. 

Durant la temporada s’ha fet un seguiment especial 
d’aquelles famílies que encara habiten a l’abocador munici-
pal amb l’objectiu de buscar alternatives de vida. 

XICS
17memòria Fundació 09/10



Taquaritinga

Entitats cofinançadores 
grup Fischer 
prefeitura municipal de Taquaritinga 
Usina santa adélia sa
edmílson J.g. de moraes (instituidor)

roca Brasil LTDa
rede recapex de Taquaritinga LTDa
City Bank - projeto Citiesperança
Farmácia Ética Naturalis 

activitats i resultats
Durant la temporada s’han dut a terme activitats esportives, 
pedagògiques i culturals, com ara reforç escolar, lectura i 
escriptura, informàtica, ball, teatre i música. a les classes 
esportives s’ha practicat futbol, bàsquet, voleibol,  
atletisme i judo. el 100% de les activitats són mixtes. 

Orientació professional i suport psicològic 
gràcies als cursos d’orientació professional el 60% dels  
beneficiaris han aconseguit la seva primera feina aquesta 
temporada. el 30% de nens i adolescents inscrits que  
presenten dificultats ha rebut atenció psicològica. 

Treball amb les famílies i la comunitat 
s’han realitzat, com a mínim, 70 sessions de teràpia familiar 
al mes. També s’han dut a terme sessions d’orientació sobre 
higiene i salut destinades als beneficiaris, les seves famílies 
i, en general, tota la comunitat. s’han promogut activitats 
d’integració amb les entitats locals de la zona. 

Localització
Taquaritinga sp, Brasil

Beneficiaris directes
407 infants i joves de 6 a 18 anys i 63 adults

Beneficiaris indirectes
1.500

• 7,5  milions de brasilers guanyen menys d’un dòlar al dia. 
• Al Brasil hi ha 2,08 metges per cada 1.000 habitants. 
• El 4,2% de la població brasilera viu en extrema pobresa. 
• El 12,3% de la població brasilera és analfabeta. 

Fonts: Unicef, 2006

XICS
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Entitats coexecutores 
Fundació edmílson semeando sonhos 
seNaC (serviço Nacional  
de aprendizagem Comercial) - Jaboticabal 
Faculdade UNiesp de Taquaritinga 

Entitats col·laboradores  
oNg, igreja, poder públic i privat  
del municipi, Voluntaris 



Entitats coexecutores  
Fundació rafa márquez Fútbol y Corazón 

Entitats col·laboradores 
ajuntament de Tonalá i el salto 

XICS
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• A Jalisco, el 45,1% de la població infantil viu en la pobresa. 
• A Mèxic treballen 4,9 milions de menors d’entre 6 i 14 anys. 
• Un 10,5% dels nens té dèficit educatiu. 
• El 73,6% de la població no té accés a la seguretat social. 

Fonts: Banc mundial 2008 i pNUD 2007

activitats i resultats
Seguiment nutricional, mèdic i psicosocial 
s’han dut a terme tallers de nutrició per instaurar  
pautes alimentàries sanes entre els beneficiaris, i se’ls ha 
ofert un menú diari, amb controls nutricionals freqüents. 
a més, s’ha ofert un seguiment mèdic general amb un 
programa d’atenció odontològica gràcies al qual s’ha  
atès un total de 500 joves. 

s’ha afegit també un seguiment psicosocial que inclou 
un programa d’atenció psicològica (detecció i tractament 
de trastorns de conducta, problemes d’aprenentatge i 
baixa autoestima). 

Activitats educatives i esportives 
s’han impartit classes d’informàtica, classes de comprensió 
lectora, vocabulari i dicció de textos; tallers d’hàbits d’estudi i 
estratègies d’aprenentatge, i classes de dibuix, dansa i música. 

a través de les activitats esportives s’han inculcat  
valors com ara la igualtat de gènere, la cohesió,  
el joc net i la integració social.

Localització
Un centre a Tonalá i un altre a el salto, 
a l’estat de Jalisco, mèxic 

Beneficiaris directes
300 infants i joves d’entre 5 i 14 anys a Tonalá 
350 nens i nenes d’entre 5 i 14 anys a el salto

Beneficiaris indirectes
1.950

rafa 
Márquez
Jugador del 
FC Barcelona
“Sé que la pobresa és un 
problema molt gran i que no 
el podem arreglar d’un sol 
cop, però, si arrenquem el 
somriure d’un nen, ja val”.

XICS
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el Salto

Tonalá
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atmakur

Bathalapalli

activitats i resultats
el centre d’atmakur va iniciar les seves activitats  
el març del 2010 i el de Bathalapalli s’ha consolidat  
com a entitat de referència per a la comunitat. 

Serveis a Bathalapalli i Atmakur 
a les activitats dels centres aquesta temporada s’han inclòs 
classes de reforç escolar de matemàtiques, ciències, anglès i 
informàtica. pel que fa a aquesta última matèria, no s’imparteix 
en cap dels centres públics de la zona. els beneficiaris també 
han rebut un suplement nutricional diari, així com un  
seguiment mèdic i suport psicosocial. 

Tallers i esport 
s’han programat també tallers sobre higiene i salut i  
xerrades educatives amb les famílies. a les classes esportives 
s’han impartit les disciplines següents: el futbol, l’hoquei,  
el kho-kho i el kabbadi, que han ajudat a promoure la integra-
ció i la convivència entre els nens i les nenes que provenen  
de diferents castes i pobles. 

els centres han treballat especialment en la inclusió dels dalits 
(grup exclòs del sistema de castes) amb la resta de la població. 

Localització
Un centre a Bathalapalli i un altre a atmakur
pertanyents al districte d’anantapur de l’estat d’andhra 
pradesh (sud de l’Índia)

Beneficiaris directes
101 infants i joves a Bathalapalli d’entre 6 i 12 anys 
100 infants i joves a atmakur d’entre 11 i 15 anys

Beneficiaris indirectes
600

• Al voltant del 20% de la població de l’Índia d’entre 6 i 14 anys no va a l’escola. 
• Només un 30% de la població té accés a l’assistència sanitària continuada. 
• Només el 53,7% de les dones índies saben llegir, enfront del 75,3% dels homes. 
• El 15,77% de la població d’Andhra Pradesh viu sota el llindar de la pobresa. 
• La mortalitat infantil a l’Índia és d’un 43% i és més gran en nenes que en nens. 

Fonts: Cens oficial de l’Índia, 2001
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Entitats cofinançadores 
Fundació Vicente Ferrer 

Entitats coexecutores 
Fundació Vicente Ferrer / rDT-WDT  
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Entitats coexecutores
Fundació Zakoura

Entitats col·laboradores
Delegació ministeri d’educació Tànger-asilah
Delegació ministeri de salut Tànger-asilah
Wilaya Tànger-Tetuan i ajuntament de Tànger

Entitats cofinançadores
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Localització
Tànger, barri de Bni makada 

Beneficiaris directes
247 infants i joves i d’entre 8 i 16 anys i 60 adults 

Beneficiaris indirectes
3.500

activitats i resultats
Durant la temporada s’han dut a terme les habituals activitats  
de reforç escolar, informàtica i teatre, el seguiment mèdic  
i oftalmològic i les activitats esportives. 

Novetat d’aquesta temporada 
s’han impartit, als professors de les escoles del barri, cursos de 
capacitació en informàtica, teatre, francès i dibuix amb l’objectiu 
que puguin millorar el treball a les seves aules i així tenir més 
eines per lluitar contra l’absentisme i l’abandonament escolar. 

Integració del XICS al barri 
aquesta temporada, les instal·lacions esportives del  
centre s’han obert durant els caps de setmana i les vacances 
escolars, i s’han organitzat competicions i activitats  
adreçades a tots els infants i joves del barri. 

el barri de Bni makada i les seves associacions s’han benefi-
ciat dels tallers i dels actes organitzats al centre, que s’ha con-
solidat com un espai de reunió i participació de la comunitat. 

Equitat de gènere també amb les mares 
Les dones inscrites en el curs d’alfabetització han assistit a 
classes esportives, circumstància que ha marcat un abans i un 
després en les seves vides, ja que la paritat de gènere és un 
desafiament al qual la comunitat planta cara dia a dia. 

•  El 20% dels nens inscrits a primària abandonen els estudis abans d’arribar 
a l’últim curs. 

• El 40% de les dones al Marroc són analfabetes. 
•  El 12% de les nenes que viuen en zones urbanes són lliurades 

en matrimoni abans d’arribar a la majoria d’edat. 
•  El 75% de les persones que viuen per sota del llindar de la pobresa a la re-

gió de Tànger-Asilah s’ubiquen als barris de Bni Makada i Charf Mghogha. 

Fonts: pNUD 2007 i UNiCeF 2009

Tànger



richard Toll

activitats i resultats
Educació formal 
167 nens i nenes d’entre 6 i 14 anys han assistit al centre  
tres vegades per setmana per rebre classes de reforç escolar. 
La resta del seu temps al centre l’han dedicat a la pràctica 
esportiva i a la iniciació a la informàtica. 

40 nens i nenes d’entre 3 i 5 anys, familiars dels joves més 
vulnerables del centre, s’han beneficiat també d’un servei diari 
d’acollida que els ha permès jugar i practicar activitats que 
estimulen precoçment el seu desenvolupament psicomotor. 

Educació no formal 
150 joves d’entre 14 i 20 anys han rebut classes 
d’alfabetització i han assistit a tallers de tall i confecció,  
perruqueria, fusteria, electricitat i informàtica. 

Nutrició i sanitat 
Tots els beneficiaris han rebut un menjar nutritiu al dia i han gau-
dit del seguiment mèdic de la infermera i el doctor del centre. 

Activitats per a la comunitat 
per als pares dels beneficiaris s’han impartit classes d’alfabetització, 
d’iniciació a la informàtica, d’esport i de sensibilització en temes  
de salut. s’ha creat també un grup de foment de la dona dedicat  
a la posada en marxa d’activitats generadores d’ingressos. 

Localització
richard Toll, senegal 

Beneficiaris directes
360 infants i joves d’entre 3 i 20 anys. 120 mares i 30 pares

Beneficiaris indirectes 
2.000 

• Només el 53% dels nens i nenes del Senegal estan escolaritzats. 
• El 39% de les dones del país són analfabetes. 
•  El Senegal ocupa el lloc 140 en la llista de l’índex de desenvolupament 

humà (d’un total de 178 països).
• Al Senegal hi ha 0,1 metges per cada 1.000 habitants. 
• El 20,3% dels habitants del país viuen per sota del llindar de pobresa.

Fonts: Unicef, World Bank, Fao 2008
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Entitats coexecutores
asBeF 

Entitats col·laboradores 
ajuntament de richard Toll 
Fundació Barcelona sida 2002
iDeN (Departamento de inspección 

Entitats cofinançadores 
de educación Nacional de senegal)
CDFp (Centro Departamental de 
Formación profesional de senegal)



Entitats cofinançadores Entitats coexecutores 
enda mali 
mutuelle Benkan 

Entitats col·laboradores 
ajuntament de la Commune ii de Bamako 
Centre père michel (salesians de Don Bosco) 
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Localització
Bamako, mali

Beneficiaris directes
173 infants i joves d’entre 6 i 20 anys i 31 dones 

Beneficiaris indirectes 
900

• Només el 43% dels nens i nenes de Mali estan escolaritzats. 
• El 67% dels adults del país són analfabets. 
• L’índex de desenvolupament humà del país és de 166  
 (d’un total de 178 països). 
• A Mali hi ha 0,1 metges per cada 1.000 habitants. 
• El 57,3% dels habitants del país viuen per sota del llindar de pobresa. 

Fonts: Unicef, World Bank, Fao 2008

activitats i resultats
Escolarització
a 100 beneficiaris se’ls ha pagat la matrícula de l’escola i s’han ofert 
classes de reforç escolar tres dies a la setmana als que tenen més 
dificultats per fer els deures i per repassar les matèries troncals. 

Reinserció escolar 
26 nens i nenes s’han beneficiat d’un programa dissenyat a 
mida per a la seva reinserció en el sistema educatiu formal 
malià (escola primària). 

Formació professional 
33 joves han rebut classes d’alfabetització i d’algun ofici (tall i 
confecció, tint de tela, construcció metàl·lica, fusteria, perruque-
ria o electricitat). 

Alfabetització d’adults 
31 mares dels beneficiaris han anat a classes d’alfabetització  
en llengua local (bambara) durant 4 hores a la setmana. 

Activitats transversals 
s’ha dut a terme un seguiment mèdic i nutricional dels  
beneficiaris i s’han impartit sessions de sensibilització sobre 
higiene i salut. en aquestes sessions s’han tractat els hàbits 
d’higiene, la prevenció de les infeccions de transmissió sexual  
i la problemàtica de la violència intrafamiliar. 

També s’han impartit classes d’iniciació a la informàtica  
i de dibuix i cant, i s’han organitzat tornejos esportius locals. 

XICS
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SeIdou KeITa
Jugador del 
FC Barcelona
“Agraeixo molt el que el 
Barça està fent al meu país. 
És tota una demostració  
que el Barça és un gran club,  
amb un cor molt gran”.

Bamako
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activitats i resultats
La construcció del centre va finalitzar l’octubre del 2009  
i va ser inaugurat el dia 16 de novembre per Joan  
Laporta i els ministres d’esport i educació del país. 

el XiCs ha ofert un àpat nutritiu diari a tots els  
nens i nenes del centre, així com un seguiment mèdic,  
psicosocial i educatiu de tots ells. 

Orfes, nens del carrer i garibús 
en funció del nivell d’estudis previ dels beneficiaris s’han esta-
blert grups i s’han iniciat les classes. al centre, hi estan inscrits: 
nens afectats per les greus inundacions sofertes el 2009,  
els nens del carrer i garibús, nens de les escoles alcoràniques.
 
Accés a les noves tecnologies 
s’han instal·lat ordinadors al centre, fet que ha suposat  
un gran avanç per als joves i nens del barri que han vist  
com se’ls facilitava l’accés a les noves tecnologies.
 

Localització
Barri de Bogodogo, ougadougou, Burkina Faso

Beneficiaris
100 infants i joves d’entre 8 i 18 anys

Beneficiaris indirectes
500

• L’alfabetització entre adults a Burkina Faso no supera el 28,7%.  
• El 85% de les dones són analfabetes. 
• Més del 45% de la població viu per sota del llindar de la pobresa. 
• El 39% dels nens pateix malnutrició crònica. 
• A Burkina Faso hi ha 0,06 metges per cada 1.000 habitants. 

Fonts: UNiCeF 2009 i WFp 2009



Entitats coexecutores 
Fabao espoir 
solidarité Jeunes 

Entitats col·laboradores 
ministeri d’acció social i solidaritat Nacional de Burkina Faso 
ajuntament d’ouagadougou 
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Entitats coexecutores  
active africa 

Entitats col·laboradores 
Hermanas de maría mediadora 
st. mary’s rehabilitation Centre mary’s meal
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Chezi
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Localització
Chezi, malawi  

Beneficiaris directes
120 infants i joves d’entre 7 i 18 anys 

Beneficiaris indirectes
600

• L’esperança de vida a Malawi és de 53 anys. 
• Taxa de mortalitat en menors de 5 anys d’un 10%. 
• El 74% de la població del país viu sota el llindar de la pobresa. 
•  El nombre d’orfes al país és d’1.100.000 d’un total de 14 milions d’habitants.

Fonts: UNiCeF, 2006

activitats i resultats
Durant la temporada s’han impartit classes de reforç escolar, 
activitats esportives i tallers, a més de cobertura nutricional 
diària per a tots els beneficiaris i assistència mèdica gratuïta. 
el centre va ser inaugurat per la directora general de  
la Fundació, marta segú, al maig del 2010.

Equip docent i disseny d’activitats 
s’ha ampliat també la plantilla d’educadors esportius a la  
qual s’ha incorporat una monitora amb l’objectiu de potenciar 
el paper de la dona al país. 

Durant l’estiu del 2009, ramon riberola, preparador físic 
del Barça sorli Discau, va visitar el centre i va participar 
activament en la definició de les activitats esportives  
que s’han implementat durant el curs. 

Infraestructures esportives i educatives 
aquesta temporada s’ha acabat la construcció del camp de 
futbol del centre que, a més, compta amb un annex per a la 
pràctica d’altres esports com ara bàsquet, voleibol i atletisme. 

També han dissenyat i construït un nou edifici amb  
vestidors, sala polivalent per a classes en època de  
pluges, latrines i un pou d’aigua. 



Entitats cofinançadores 
       programa Caixa proinfància 
       FeDaia
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Entitats coexecutores
eDUViC, sCCL
Fundació Barcelona Formació 
professional

Entitats col·laboradores
ajuntament de Barcelona
institut municipal d’educació 
de Barcelona

•  El 2004 el 8,7% de la població total del 
districte d’Horta-Guinardó era estrangera, i la 
població menor de 17 anys ho era en un 11%.

•  El 71% dels nois que cursen ESO participen 
en activitats esportives. Pel que fa a les noies, 
el percentatge és del 39%.

Font: ajuntament de Barcelona- Districte Horta-guinardó, 2005

activitats i resultats
el projecte es va presentar oficialment el 18 de maig del 
2010 a les pistes esportives de l’ies Ferran Tallada en 
presència del president Joan Laporta i l’alcalde de Barce-
lona, Jordi Hereu.

el centre està ubicat a l’ies Ferran Tallada i durant la 
temporada s’ha treballat en el disseny de les activitats 
educatives, així com en la selecció dels beneficiaris i en 
el condicionament de les aules del l’institut. al centre 
s’oferirà reforç escolar, activitats esportives, tallers, clas-
ses d’informàtica, formació sociolaboral, suport psicoso-
cial i orientació familiar. 

Localització
el Carmel, Barcelona. Catalunya

Beneficiaris directes
80 infants i joves d’entre 10 i 16 anys i 30 famílies

Beneficiaris indirectes
470 



Del 14 al 19 de setembre del 2009 es va celebrar al Centre esplai del 
prat de Llobregat el i Fòrum internacional d’acció social  
XiCs-Jes, en què van participar vint-i-cinc membres de la xarxa XiCs, 
entre aquests, directors de centres, educadors socials i mestres dels 
següents països: el marroc, el senegal, mali, Burkina Faso, malawi, 
el Brasil, l’equador, mèxic, l’Índia i Catalunya.

objectius
L’objectiu va ser posar en comú les seves experiències i millorar 
el model de gestió i les activitats de cada centre. Cadascun dels 
responsables dels centres va fer una exposició sobre la situació 
del seu XiCs, el perfil dels seus beneficiaris i les activitats socio-
educatives que duen a terme.
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Entitats cofinançadores 
       programa Caixa proinfància 
       FeDaia

Entitat col·laboradora 
ajuntament de santa Coloma  
de gramenet

XICS
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Continguts
Les sessions formatives van estar  
dedicades al treball psicosocial  
amb les famílies dels beneficiaris,  
la utilització d’eines per dur a terme 
el seguiment de les activitats o sobre 
com usar l’esport com a eina educati-
va. Una gran part de les conferències 
que es van fer en aquest fòrum  
van anar a càrrec d’integrants  
de diferents oNg, com ara metges  
sense Fronteres i save the  
Children, així com de les entintats 
pertanyents al programa  
Caixa proinfància.

projectes amb Leo messi
La Fundació FC Barcelona i la Fundació Leo messi han iniciat 
aquesta temporada diversos projectes en favor de la infància 
vulnerable a l’argentina. entre ells, la lluita contra la malaltia de 
Chagas i la remodelació d’un espai esportiu a rosario.





Jornades 
d’Esport 
Solidari 

programes propis

L’objectiu principal de les Jes és 
proporcionar als educadors, els 
assistents socials i els monitors 
que treballen amb nens els 
recursos necessaris per utilitzar 
l’esport com a eina educativa, 
de transmissió de valors i de 
coexistència i inclusió social. 
Durant la temporada 2009/10 
s’han celebrat quatre noves 
Jornades d’esport solidari: Jes 
equador, Jes mali, Jes Fundació 
institut de reinserció social 
(ires) i Jes Fòrum Universal  
de les Cultures.
en els seus quatre anys de vida, 
el programa ja suma un total 
de 2.000 beneficiaris directes 
entre joves i educadors i 9.000 
beneficiaris indirectes.
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Localització
aquestes Jes es van celebrar al XiCs equador situat al barri 
de Las Cumbres de la ciutat de portoviejo. Van participar-hi 
el personal educatiu i els beneficiaris del XiCs, a banda de 
professionals i estudiants de 18 centres més de la província i 
membres de l’equip d’UNHCr/aCNUr del país. 

activitats i resultats
entre els continguts teòrics, va destacar la formació sobre els 
beneficis de la pràctica esportiva, es van donar claus per a la 
planificació d’activitats esportives i es van exposar les condi-
cions pedagògiques necessàries perquè l’esport sigui una eina 
educativa. L’equitat de gènere i l’esport per a discapacitats 
van ser altres dels eixos de la formació.  

La Ciutat portoviejo 
Beneficiaris: Nens i Joves 125 Educadors 40
Data de celebració del 13 a 16 octubre del 2009 

Equador

Entitats col·laboradores 
Fe i alegria 
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els infants i joves membres de la Fundació institut de reinserció social 
(ires) així com els monitors i familiars que els acompanyaven van po-
der dur a terme una sessió d’activitats esportives de caire educatiu a les 
instal·lacions del Camp Nou. També van gaudir d’una visita a l’estadi i al 
museu. La jornada va culminar amb una recepció que Joan Laporta va 
oferir als participants.

La Ciutat  Barcelona 
Beneficiaris: Nens i Joves 57 Educadors 13
Data de celebració 3 d’octubre del 2009

IRES
Fundació institut de reinserció social 
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Nois i noies d’arreu del món van poder gaudir d’una jornada ludicoes-
portiva emmarcada en les activitats del Campus per la pau que cada any 
organitza la Fundació Fòrum Universal de les Cultures. els joves i els seus 
acompanyants van gaudir també d’una visita guiada  a les instal·lacions 
del Camp Nou i al museu.

La Ciutat Barcelona 
Beneficiaris: Nens i Joves 200 Educadors 20
Data de celebració 1 i 15 d’octubre del 2009

Fundació Fòrum  
de les Cultures
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Mali
Localització
La Fundació va portar aquesta temporada les Jes al XiCs 
mali, situat a Bamako, concretament al barri de Téléphone 
sans Fils. a més dels beneficiaris i educadors del centre 
van assistir també a aquestes Jes professors i alumnes dels 
centres educatius de la zona. 

activitats i resultats
entre d’altres, es van impartir xerrades com ara “L’esport com 
a instrument educatiu per a nens i adolescents vulnerables” 
i “Les condicions pedagògiques necessàries perquè l’esport 
pugui ser una eina educativa”. Van participar professionals de 
nou centres i es van crear fructíferes sinergies entre les dife-
rents escoles del barri. També van assistir a aquestes Jes dos 
educadors del XiCs marroc i dos del XiCs Burkina Faso. 

La Ciutat Bamako 
Beneficiaris: Nens i Joves 180 Educadors 53
Data de celebració del 22 al 26 febrer del 2010 

Entitats col·laboradores
Centre père michel de salesians de Don Bosco 
Centre d’animation pédagogigue 
mutuelle Benkan 

ajuntament de la Commune ii de Bamako 
eNDa mali 





programes propis

els programes de l’àrea d’esport  
i Ciutadania identifiquen  
les actituds i valors de l’esport  
que contribueixen al creixement 
personal dels joves i infants. 
a dia d’avui, després de tres  
anys a les escoles catalanes, 
Juga-la.cat ronda les 54.000 
visites i Fem equip, fem ciutat 
estén la gestió en valors a 50 
clubs esportius i arriba a prop  
de 7.000 esportistes.
Des de l’àrea d’esport i 
Ciutadania es promouen també 
iniciatives culturals, socials  
i de foment de la investigació.  

Esport 
i Ciutadania 
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Novetats de la temporada 
Durant la temporada s’ha elaborat una nova guia didàctica Juga-la! i un 
espai de col·laboracions amb entitats del món social, educatiu i esportiu:
amb l’iBe (institut Barcelona esports) s’ha creat, al web de Juga-la!, 
un espai en la qual s’hi troben activitats relacionades amb el biatló,  
el triatló i el raid atlètic. 

amb la Fundació Catalana de l’esplai s’ha creat l’Àrea encerta l’estiu,  
on s’han ofert un seguit de colònies i casals d’estiu en què l’esport i els 
valors de l’esportivitat són l’eina bàsica per a divertir-se i aprendre. 

presentació al CosmoCaixa
Una trentena de mestres i educadors van assistir, el 27 de febrer del 2010, 
a la xerrada formativa impartida al Cosmocaixa pel psicopedagog Toni 
moga, un dels creadors del Juga-la!, i en la qual va parlar sobre els detalls 
d’aquest recurs.

Juga-la!, a la sala parís 
150 alumnes de sisè de primària van participar en una jornada educativa a 
la sala parís on es va aplicar el recurs Juga-la!  per grups, es va organitzar 
un trivial sobre valors, així com escenificacions centrades en l’equitat de 
gènere a l’esport. el tancament de la jornada va anar a càrrec de l’equip de 
voleibol femení del FC Barcelona (CVB).

Visites  Pàgines visitades  Pagines / Visita

Setembre

Octubre

Novembre

Desembre

Gener

Febrer

Març

Abril

Maig

Juny

tOtAl

4.695

4.868

5.113

5.521

6.971

5.868

5.732

6.057

5.836

4.252

54.913

45.258

43.614

44.107

42.062

72.831

55.294

43.295

50.771

45.263

44.165

486.660

 9,64

 8,95

 8,62

 7,61

 10,44

 9,42

 7,55

 8,38

 8,06

 7,32

 8,83
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el model de gestió en valors per a menors de setze anys en clubs esportius  
municipals s’ha aplicat aquest segon any en un total de 8 municipis de Catalunya: 
Barcelona (Ciutat Vella i Horta-guinardó), mataró, Caldes de montbui,  
sant Vicenç dels Horts, sant Feliu de Codines, Castelldefels i Tarragona.

aquest programa, com a model educatiu, actua en el compro-
mís de tots els agents mitjançant:

• Formació on-line pels tècnics esportius de cada disciplina
• Xerrades a pares i mares
• Materials per a esportistes
• Tallers per a membres directius dels clubs esportius

Les xifres de Fem equip Fem Ciutat durant 
la temporada 2009/10:

8 Zones
50 Clubs adherits
6.791 Nens i nenes

761 Tècnics esportius
24 modalitats esportives
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CFS Centre Compartir Futbol sala 55 13
Club de Futbol Barcelona Futbol 198 18
Escola Pia Sant Antoni Multidisciplinar 337 27
Fund. Centre Obert
Joan Salvador Gavina Multidisciplinar 90 7
  680 65

Barcelona 
(Ciutat Vella i Horta-Guinardó) 
el projecte de Ciutat Vella 
es va presentar el 27 de 
gener del 2010 a diverses 
entitats de vocació social. 

a Horta-guinardó la 
presentació va ser el 21  
de gener i va implicar  
clubs de llarga tradició 
esportiva al barri.

 Club Esport  Esportistes Entrenadors

CiutAt VEllA

HORtA-GuiNARDÓ

Club Judo la Salle Horta Judo 60 2
Cultural Deportiva Carmelo Futbol 250 20
Associació Esportiva tarr Futbol 386 16
Club Voleibol Vall d’Hebron Voleibol 320 40
Club Bitlles Siuranenc d’Horta Bitlles catalanes 15 5
Club Horta Futbol Sala Futbol sala 70 10
Club Voleibol AA llars Mundet Voleibol 108 12
CB Santa Rosa de lima-Horta Bàsquet 150 8
Korfbal Club Barcelona Corfbal 23 8
  1.382 121

 Club Esport  Esportistes Entrenadors

iES Josep Puig i Cadafalch Multidisciplinar  85 15
Club de Futbol Rocafonda Futbol 191 12
iluro Hoquei Club Hoquei Herba 65 20
Centre Natació Mataró Waterpolo 150 6
  Natació 150 8
  tennis taula, triatló 50 4
AEE Escola tomàs Viñas  Multidisciplinar  54 7
Club Hoquei Mataró Hoquei patins 110 20
Club Joventut Handbol Mataró Handbol 137 13
Club Vòlei Mataró Voleibol 42 8
  1.034 113

 Club Esport  Esportistes Entrenadors

Mataró
en aquest primer any  
en aquesta localitat, el FeFC  
ha reforçat les línies d’acció  
municipal a favor de la  
participació i la cohesió  
d’un teixit social  
amb un gran nombre 
d’immigrants magrebins.
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Caldes de Montbui

Associació Futbol Sala Caldes* Futbol sala 650 60
Club Bàsquet Caldes Bàsquet 140 25
Club Escacs Caldes Escacs 10 3
Club Futbol Caldes Futbol 300 40
Club Hoquei Caldes Hoquei patins 111 10
Club Natació Caldes Natació 210 40
Esport Ciclista Calderí Ciclisme 15 1
     1.436 179

en aquest segon any, el  
pla Català de l’esport a les  
escoles ha continuat adherit  
al programa. Una de les  
activitats més destacades  
ha estat el memorial rosario 
sánchez, amb 700 participants.

 Club Esport  Esportistes Entrenadors

Club Handbol St. Vicenç Esportiu Handbol 80 4
uE Sant Vicenç-At. Vicentí Futbol 73 14
Penya Barcelonista Sant Vicenç Futbol 140 24
Club Futbol Sala Bar Mi Casa Futbol sala 57 7
Club Bàsquet Joventut St. Vicenç Bàsquet 70 13
Escola Esportiva Municipal Multidisciplinar 135 14
Agrupació Esportiva Municipal Futbol 160 18
Vigym Rítmica 102 11
      817 105

Sant Vicenç dels Horts 
i Sant Feliu de Codines
sant Vicenç dels Horts culmina 
la seva segona temporada i 
els monitors del pla Català de 
l’esport a l’escola de sant Feliu 
de Codines, també adherits  
al FeFC, han gaudit de  
formació on-line.

 Club Esport  Esportistes Entrenadors
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uD Vista Alegre Futbol 206 30
unió Esportiva Castelldefels Futbol 342 34
FSF Castelldefels Futbol sala (Fem) 65 9
Club Patinatge Castelldefels Patinatge 70 6
Bàsquet Joventut Castelldefels Bàsquet 14 2
Olympia Hockey Club Hoquei herba 30 15
Castelldefels Hockey Club Hoquei herba 100 4
Castelldefels Rugby unión Club Rugbi 58 10
Club d’Escacs Castelldefels Escacs 9 3
  894 113

Castelldefels
en el segon any d’aplicació  
del FeFC a Castelldefels  
s’han agrupat 9 clubs de  
tradició competitiva del territori 
i s’ha adherit el primer equip  
de rugbi al programa. 

 Club Esport  Esportistes Entrenadors

Tarragona
el Nàstic Club, un dels clubs 
emblemàtics de la ciutat, ha 
donat força al programa, ja que 
ha incorporat totes les seves 
seccions esportives.

Nàstic Club Bàsquet 175 20
  Rítmica    
  Atletisme    
  Ping-pong    
  tennis    
Handbol Club tarragona Handbol 50 4
  225 24

 Club Esport  Esportistes Entrenadors
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VI Premis Vázquez Montalbán

Un somni per un regal
els jugadors del primer equip de 
futbol van fer el 7 de gener del 2010 
la tradicional visita als hospitals per 
fer l’entrega de regals als infants 
ingressats. enguany es van repartir 
5.000 regals, donació de la Fundació 
i de l’empresa Josma, en els hospitals 
següents: Hospital sant Joan de Déu, 
Hospital de la Vall d’Hebron, Hospital 
del mar, Hospital de sant pau,  
Hospital Universitari germans Trias i 
pujol de Badalona, Hospital de Barce-
lona i Hospital de Nens de Barcelona.

ramon Besa, periodista del diari 
el país, va ser el guanyador del Vi 
premi internacional de periodisme 
manuel Vázquez montalbán 2010, en 
la categoria de periodisme esportiu, 
convocat per la Fundació i el Col·legi 
de periodistes de Catalunya. en la 
categoria de periodisme cultural i 
polític va guanyar la periodista Luz 
del Carmen sosa Carrizosa.
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Lletres, al camp!

I+D+I (investigació, Desenvolupament i innovació)

aquesta iniciativa de foment de la lec-
tura en català, engegada per la Funda-
ció i la institució de les Lletres Catala-
nes, es va dur a terme el 24 d’abril del 
2010 al Camp Nou, coincidint amb el 
partit FC Barcelona-Xerez. Els autors 
que van participar-hi van ser: sílvia 
alcàntara, miquel Cardell, Jordi Coca, 
Najat el Hachmi, guillem Frontera, 
miquel pairolí, Teresa pascual, màrius 
sampere, Jordi sierra i Fabra, Carme 
Torras i Lluís Vilarrasa.

en l’Àrea d’investigació, Desenvolu-
pament i innovació s’han finançat les 
següents investigacions emmarcades 
en el projecte muscleTech: marca-
dors de lesió muscular i de tendó, de 
roser Cussó; exposició intermitent 
a hipòxia com a eina per millorar la 
recuperació del dany muscular, de 
ginés Viscor i estudis longitudinals de 
les lesions del múscul isquiotibial en 
esportistes, de ramon Balius.
La Fundació també ha col·laborat en 
el foment de la recerca d’una vacuna 
per eradicar la sida infantil a través 
del programa HiVaCaT d’irsiCaixa i 
l’Hospital Clínic codirigit pels doctors 
Bonaventura Clotet i Josep maria 
gatell. També s’ha col·laborat en la 
difusió i comunicació del projecte.





En el vessant educatiu de la 
Fundació, la Masia és un referent. 
Des del 1979 aquesta residència
d’esportistes, la primera de l’Estat 
espanyol, ha esdevingut un 
símbol en què rendiment esportiu
i formació caminen de bracet.

La Masia
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La Masia

Activitats de la temporada 2009/10

•  Xerrada titulada Internet segura, a càrrec dels Mossos 
d’Esquadra Xavier Boned i Begoña Gámez, sobre els perills  
del mal ús d’Internet, el tractament de les imatges a la xarxa  
i la informació digital (2 de març del 2010).

•  Visita de l’Escolania de Montserrat a la Masia (21 de 
setembre del 2009) i visita dels residents de la Masia  
a Montserrat (15 de febrer del 2010).

Els residents han dut a terme les activitats socioeducatives següents:

•  Xerrada amb un equip de futbol de jugadors 
amb discapacitat física de Sierra Leone (18 de  
maig del 2010) amb l’objectiu de parlar sobre  
l’esport com a eina per a la superació de la vida.

•  Enguany, les activitats de cap de setmana han inclòs 
sortides culturals per Barcelona, activitats esportives  
de tennis taula, pàdel, futvòlei i altres activitats lúdiques.

Nombre de residents per seccions en la temporada 2009/10

1 · Hoquei Patins

45 · Futbol

Un total de 58 residents

12 · Bàsquet



Pla d’accions

Coordinació 
pedagògica

Coordinació entorn 
familiar-esportiu

Promoció 
externa

suport mèdic 
i psicològic

Rubén 
Bonastre

Carles Folguera
(director de la Masia)

Ricard 
Muñoz

L’equip de treball
L’equip de professionals de la Masia té com a objectiu donar resposta a les necessitats de tots els residents partint del tre-
ball coordinat i en equip. Pedagogs, psicòlegs, metges, cuiners, etc, uneixen forces per formar una família que representa 
l’entorn més immediat dels esportistes durant la seva estada en aquesta instal·lació.

Estructura de les àrees i l’equip de treball en la temporada 2009/10:

Educador social de cap de setmana
Educador social de tarda-nit
Professors de reforç escolar

•  Contacte amb els centres    
educatius

• Coordinació de l’equip docent 
 i formatiu
• Activitats d’oci, culturals 
 i formatives de cap de setmana
• Xerrades formatives i orientació   
 vocacional
• Com a novetat, enguany s’ha   
 incorporat un educador de   
 tarda-nit que reforça el servei  
 educatiu de la Masia amb el   
 suport de l’entitat EDUVIC

 Comunicació amb:

• Les famílies
• La secretaria tècnica
 del futbol base
• La secretaria tècnica
 de seccions professionals

• Llicenciat en geografia
• Entrenador nacional
 d’hoquei patins

• Coordinació amb la 
 Fundació FCB
• Xerrades formatives
 en altres centres 
 i institucions
• Participació en taules
 rodones i debats

• Pedagog
• Mestre d’educació física
• Exjugador d’hoquei   
 patins del FC Barcelona

• Coordinació amb
 els Serveis Mèdics
 (nutricionistes,
 psicòlegs, metges,
 fisioterapeutes, etc.)

• Llicenciat en biologia
• Professor de secundària
 i batxillerat



La Masia va celebrar el seu 30è aniversari el 23 d’octubre del 2009  
i va ser escollida com la millor entitat esportiva catalana de l’any 
en la Gala del Mundo Deportivo celebrada el 21 de gener del 2010.
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programes  
eN CoL·LaboraCió  
amb Les NaCioNs uNides 

UNICEF, UNESCO 
i UNHCR/ACNUR

ALIANCES 
AMB 
L’ONU

amb els projectes desenvolupats 
a través de les aliances amb 
les agències de les Nacions 
unides s’ha aconseguit aquesta 
temporada ajudar més de 
200.000 nens i joves que viuen 
en situacions d’alta vulnerabilitat, 
entre ells, orfes, afectats pel 
ViH/sida, refugiats i desplaçats.                                                                                                                             
La sensibilització sobre l’impacte 
del ViH/sida a la infància; la 
problemàtica del racisme i la 
xenofòbia i l’ajuda a nens i joves 
refugiats i desplaçats han estat  
els temes en què la Fundació  
i les Nacions unides han decidit 
incidir a través de diversos 
programes i campanyes.
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resultats a malawi

resultats a swazilàndia 

amb l’objectiu d’ajudar a superar la pèrdua dels seus pares 
o familiars més directes als nens orfes a causa de la sida i a 
altres infants vulnerables entre els 6 i 12 anys, s’ha impulsat 
una xarxa de centres infantils anomenats Children’s Corners. 

durant aquesta temporada, més de 2.100 nens i nenes 
orfes o vulnerables han rebut suport psicològic per part de 
persones que han passat per la seva mateixa experiència i per 
part d’agents comunitaris formats pel programa. 

d’altra banda, a través de la Xarxa de Centres infantils Co-
munitaris (Community based Children Centres), s’ha respost a 
les necessitats bàsiques dels nens vulnerables o orfes d’entre 3 
i 5 anys en termes de nutrició, estimulació primerenca, prepa-
ració per a la integració escolar i protecció contra la violència. 

atesa la gran exposició dels nens orfes i vulnerables a la 
violència i a l’explotació en les seves moltes variants, s’ha 
implementat un programa de protecció de nens i nenes que 
viuen en situacions d’alta vulnerabilitat. d’una banda, es 
promou una justícia més adaptada a nens i joves, un espai 
més acollidor per als que són víctimes d’abusos i violència 
i també per als nens que els fan, el que contribueix a pre-
venir la reincidència i a treballar amb ells per a la inserció 
social. així mateix, s’ha creat una unitat pionera al país per 

des de l’any 2006, es treballa intensament en un projecte 
integral de control de la sida infantil a través de diferents 
programes: la detecció precoç del virus de la sida en nadons 
gràcies a l’equip pCr comprat per la Fundació FCb; la preven-
ció de la transmissió materno-infantil i l’accés al tractament 
per als nens i les seves mares, en un país on el 27% de la 
població està infectada. 

en relació amb les dades del 2008, el nombre de dones embaras-
sades que s’han fet el test del ViH ha augmentat en un 68% i s’ha 
reduït l’espera per saber els resultats: de 20 dies, s’ha passat a 2. el 
67% de les dones infectades estan rebent ja el tractament adequat. 

gràcies al programa d’accés al tractament de la sida infantil, 
actualment, del total de persones que estan en tractament, el 
8,6% són menors, xifra que encara continua sent molt baixa, 
però que, fins ara, no s’havia aconseguit mai a swazilàndia.

Aliança 
amb 
l’UNICEF
durant la temporada 2009/10, en  
el marc d’aquesta aliança s’han pres 
dues decisions importants. d’una 
banda, l’aliança ha esdevingut part 
activa del Fons Temàtic sobre el ViH/
sida a la regió del sud i l’est d’Àfrica 
(esar), que comprèn 20 països. d’altra 
banda, s’ha impulsat una campanya de 
sensibilització sobre la problemàtica 
de la sida infantil a l’Àfrica

ALIANCES AMB L’ONU

atendre les víctimes de la violència sexual, els anomenats  
one stop Centres (centres d’atenció integral a les víctimes), 
que estan formats per un equip multidisciplinari de metges, 
psicòlegs, policies, jutges i treballadors socials de la unitat de 
suport a les víctimes de la violència sexual. 
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jOSEp
gUARdIOLA
Tècnic del 
FC barcelona
“Som diferents, i en lloc  
de cobrar per portar  
publicitat, paguem per  
portar el logotip de 
l’Unicef a la samarreta”.



L’aliança barça-uNiCeF ha entrat aquesta temporada a 
formar part activa del Fons Temàtic del ViH/sida per al sud 
i l’est de l’Àfrica (esar), que comprèn més de 20 països. 

aquesta temporada, els treballs del grup temàtic  
s’han centrat en dues activitats principals: 

  La prevenció de la transmissió entre els adolescents. 
s’han reforçat les seves habilitats per prendre decisions  
responsables i s’ha treballat amb els nois en la presa  
de consciència sobre la prevenció del ViH. 

  La campanya brothers for Life, que està adreçada 
especialment als homes africans perquè adoptin  
un nou rol en la societat actual, i perquè promoguin  
un model de comportament sexual responsable que  
protegeixi la seva parella i la seva família. diversos  
jugadors del primer equip, com Keita, Touré Yaya,  
Henry o messi han participat en la campanya  
de comunicació per fer una important difusió  
durant el mundial de sud-àfrica 2010. 

Fons Temàtic sobre el ViH/sida 
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Campanya de sensibilització:  
‘La sida també és cosa de nens’

Leo messi, nomenat  
ambaixador de bona  
voluntat d’uNiCeF 

per primera vegada, la Fundació i l’uNiCeF van llançar una 
campanya a escala europea adreçada especialment als nens, als 
adolescents i als seus pares, perquè coneguin la situació dels nens 
i nenes que viuen amb el virus de la sida a l’Àfrica. 

La campanya, anomenada La sida també és cosa de nens, 
es va fer pública el 29 de novembre, coincidint amb el partit  
FC barcelona-reial madrid. prenent com a icona un personatge 
infantil −dubu, un osset de peluix amb la paraula sida cosida a 
la panxa−, l’objectiu va ser sensibilitzar l’opinió pública europea 
sobre la manca d’accés al tractament dels nens infectats pel ViH 
a l’Àfrica i sobre l’estigma que acompanya encara les persones 
afectades pel virus a tot el món. 

per a la campanya es va crear un espot amb la participació  
de jugadors del primer equip, entre ells Valdés, alves,  
ibrahimovic i iniesta, i es va impulsar una pàgina web educativa 
(www.dubucontrasida.org) per sensibilitzar joves i adults  
sobre la problemàtica del ViH/sida i la discriminació 
que encara pateixen els afectats a tot el món.

Tal com recull una clàusula del document  
d’aliança entre el FC barcelona i l’uNiCeF, que diu 
que el FC barcelona pot presentar una persona que 
representi el club per ser investit ambaixador global 
de l’agència de les Nacions unides, l’11 març del 2010,  
en un acte solemne, el jugador del primer equip  
Leo messi va ser nomenat ambaixador global  
de bona Voluntat d’uNiCeF. 

És el primer esportista del FC barcelona que  
rep aquesta distinció per part de l’agència de  
les Nacions unides, encarregada de la protecció  
de la infància. messi tindrà l’oportunitat de  
promoure a tot el món el benestar i els drets  
dels més vulnerables a través de diferents  
accions de sensibilització i visibilitat de l’uNiCeF.
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Aliança 
amb la 
UNESCO
aquesta temporada ha pres força el 
vessant acadèmic d’aquesta aliança 
amb la posada en marxa d’una nova 
Càtedra uNesCo-FCb-uoC. alhora, s’ha 
continuat lluitant contra el racisme amb 
la inclusió d’una clàusula antiracista en 
els contractes dels jugadors de primer 
nivell dels clubs de l’eCa

Càtedra uNesCo-FCb-uoC 

el 27 de maig del 2010 es va presentar la nova Càtedra  
uNesCo-FCb-uoC sobre l’esport com a eina per a la  
Coexistència social i la resolució de Conflictes en presència  
del president del FC barcelona, Joan Laporta, la rectora  
de la uoC, imma Tubella, i el director del Centre uNesCo 
de Catalunya, miquel Àngel essomba.
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Eixos principals
els continguts de la càtedra giren a l’entorn de tres eixos prin-
cipals: en primer lloc, la formació i la docència; en segon lloc, 
la recerca, i en tercer lloc la divulgació, amb l’organització  
de conferències, seminaris internacionals i publicacions.  
el curs està adreçat a professionals de l’àmbit de l’educació, 
la psicologia, l’esport i l’atenció primària, així com a organit-
zacions no governamentals i associacions relacionades amb 
la cooperació al desenvolupament i els drets humans. 

La càtedra oferirà procediments, actituds i competències 
perquè els estudiants puguin analitzar i aplicar les possi-
bilitats de la pràctica esportiva com a eina d’intervenció 
educativa i de transmissió de valors en contextos de baixa 
coexistència social i alta conflictivitat. 

Iniciativa pionera
els estudis es cursaran virtualment a través de la universitat 
oberta de Catalunya (uoC), i s’estructuraran en un màster 
que estarà format per dos postgraus:

• Postgrau I de Sociologia, Pedagogia i Drets Humans 
• Postgrau II de Psicologia, Geopolítica i Drets Humans 

es tracta del primer cop que el FC barcelona, amb el segell 
de qualitat de la uNesCo i les garanties acadèmiques de 
la uoC, estableix un conveni amb una universitat  
per impulsar uns estudis de postgrau; una iniciativa,  
alhora, pionera en el món del futbol i de l’esport. 
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‘deixem el  
racisme fora de joc’ 

Clàusules antiracistes als 
contractes dels esportistes
una de les pedres angulars de la col·laboració amb la 
uNesCo va ser La veu dels joves contra el racisme. 
endegada juntament amb el parlament europeu i la  
Coalició europea de Ciutats contra el racisme, va involu-
crar joves europeus en la recerca de polítiques i activitats 
per combatre el racisme en l’àmbit municipal. 

a partir dels seus suggeriments, des del juliol del 2009, 
l’associació europea de Clubs (eCa), que representa els 
144 clubs més importants d’europa, ha promogut la inclu-
sió de clàusules antiracistes als contractes dels esportistes. 

en el cas del FC barcelona, el contracte amb david Villa 
ha estat el primer que ha inclòs aquesta clàusula.

amb motiu del dia internacional per a l’eliminació  
de la discriminació racial, el 21 de març, la Fundació i  
la uNesCo van fer públic un manifest en contra d’aquesta 
xacra i es va anunciar una campanya antiracista d’un  
any de durada.

La campanya va prendre com a punt de partida el partit 
FC barcelona-osasuna del 24 de març amb un mural contra 
el racisme, en què els assistents al partit i els jugadors del 
FC barcelona de la Lliga 84/85, que aquell dia rebien un 
homenatge, van poder estampar els seus missatges en un 
mural per ajudar més i millor a conscienciar l’opinió públi-
ca sobre els perills del racisme. 

ALIANCES AMB L’ONU
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Aliança amb 
UNHCR/ACNUR
La temporada 2009/10 ha estat marcada  
per diversos esdeveniments que han reafirmat  
el compromís del club amb la precària situació  
en què viuen 42 milions de refugiats i  
desplaçats al món. s’han dut a terme visites als 
camps de refugiats, s’han iniciat nous projectes  
a Colòmbia i s’ha consolidat la campanya mÉs
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Les activitats s’han centrat en el foment de l’educació  
a través de la rehabilitació de pistes esportives en els tres 
camps de refugiats, en la finalització de la construcció d’un 
centre multifuncional al camp de Kiziba i en el finançament 
d’activitats formatives i generadores d’ingressos com ara 
costura per a adolescents i dones a Kiziba i Nyabiheke.

s’han organitzat tornejos esportius entre els set camps de 
refugiats de buthanesos conjuntament amb les poblacions 
d’acollida per incentivar la solidaritat i la integració social  
a través de l’esport. També s’ha distribuït material esportiu  
i musical (instruments tradicionals) als refugiats i s’han  
organitzat concerts i concursos de dansa i ball que s’han 
utilitzat com a eina de sensibilització sobre la violència  
de gènere i com a missatges per prevenir la sida.

accions a ruanda accions al Nepal

Refugiats de la República democràtica del Congo a Ruanda 54.000.
Zona d’intervenció 3 camps de refugiats (Kiziba, Nyabiheke, gihembe) 
i un centre de trànsit a Nyagatare.
Beneficiaris del projecte 24.320 menors de 18 anys i 8.123 adults.

Refugiats de Buthan al Nepal 57.375.
Zona d’intervenció 7 camps de refugiats a la província septentrional 
de mechi.
Beneficiaris del projecte 42.000 nens i nenes i 9.200 adults.
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s’han millorat les infraestructures de deu escoles a les  
províncies de pichincha i santo domingo, que són les  
que han rebut més refugiats colombians.  
en aquests centres s’han habilitat sales d’informàtica,  
s’han rehabilitat zones lúdiques, esportives i aules  
i s’han reparat els murs externs d’algunes escoles.

en el centre d’acollida apafano, a la província  
de sucumbios, s’ha construït una pista esportiva  
i s’ha comprat material educatiu i recreatiu.

amb l’objectiu de protegir la població dels desplaçaments  
forçats i els més joves del reclutament en les guerrilles locals, 
la Fundació ha ajudat a impulsar en quatre regions colombia-
nes el projecte Joc Net, en el qual a través d’activitats educa-
tives i esportives els joves aprenen a desenvolupar les seves 
habilitats per a la convivència pacífica. També s’han creat 
activitats generadores d’ingressos per a dones desplaçades  
al departament de Chocó, s’ha adequat un saló comunitari 
i una unitat sanitària a Nariño i s’ha dotat de biblioteques i 
centres juvenils el departament de putumayo.

accions a l’equador accions a Colòmbia

Refugiats de Colòmbia a l’Equador 45.000.
Zona d’intervenció províncies d’esmeraldas, imbabura, sucumbios, 
santo domingo i pichincha.
Beneficiaris del projecte 7.300 infants i 1.900 adults.

desplaçats a Colòmbia 4.500.000.
Zona d’intervenció departaments d’arauca, Chocó, Nariño i putumayo.
Beneficiaris del projecte 1.750 infants i 1.100 adults.
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una comitiva encapçalada pel president Joan Laporta i la 
directiva magda oranich va visitar el 4 març del 2010 les 
instal·lacions del camp de refugiats de Kiziba, situades al dis-
tricte ruandès de Karongi. aquest lloc acull més de 18.000 
refugiats que han fugit del conflicte que assola la república 
democràtica del Congo des del 1998.

durant la visita es va inaugurar oficialment el centre 
multifuncional de Kiziba, on es poden organitzar esdeveni-
ments culturals, reunions comunitàries, activitats educati-
ves, tallers i practicar esport. aquest espai ha estat batejat 
amb el nom de barça Hall.

aquesta temporada el projecte mÉs, que inclou a la  
Fundació, Nike i uNHCr/aCNur, s’ha consolidat i ha tret a 
la venda dues noves col·leccions de productes. També es  
va crear una samarreta d’edició limitada a 1.899 unitats, 
(any en què es va fundar el FC barcelona), que van lluir  
els jugadors durant el partit del gamper el 19 d’agost del 
2009 i que va sortir a subhasta a través d’ebay solidario.

La Fundació s’uneix amb aquesta iniciativa a la  
campanya global d’uNHCr/aCNur per promoure l’accés  
a l’esport i a l’educació de 9 milions de joves a través  
de www.ninemillion.org.

Visita a ruanda projecte mÉs



La Fundació FC barcelona també ha finançat parcialment  
o totalment durant la temporada 2009/10 les següents  
activitats de la Cruyff Foundation per a infants i joves  
amb discapacitacions físiques i mentals:

L’exfutbolista Julio alberto moreno, representant la  
Fundació FC barcelona, va dur a terme durant la temporada 
una sèrie de xerrades en diversos centres penitenciaris  
de Catalunya per ajudar als interns i les internes en el seu 
programa de rehabilitació. aquestes activitats es van fer  
en coordinació amb la subdirecció general de programes  
de rehabilitació i sanitat de la generalitat de Catalunya. 

els centres visitats van ser:

activitats Cruyff Foundation Xerrades formatives a 
les presons catalanes

CP Tarragona
CP Ponent
CP Homes (La Model)
CP Dones (Wad Ras)

CP Joves
CP Quatre Camins
CP Brians 1
CP Brians 2

CP Figueres
CP Girona
CP Lledoners

• escola d’educació especial Carrilet: projectes d’activitats motrius.
• associació Juvenil Catalana Comkedem: escola d’hoquei en cadira elèctrica.
• Vela sense Límits i escola Timberland de Vela adaptada: cursos d’iniciació
 i de perfeccionament de vela.
• aspace sports: activitats físiques per a infants amb paràlisi cerebral.
• Fundació eusebio: campus de futbol per a nens amb una discapacitat auditiva.
• Fundació adana: per a persones amb trastorns per dèficit d’atenció amb 
 o sense Hiperactivitat (TdaH).
• projecte esquí Club meganeu Cenhid: iniciació a l’esquí adaptat.
• reflexologia podal: projecte propi de la Cruyff Foundation que té la finalitat 
 de relaxar el sistema nerviós.
• Federació Catalana d’esports per a persones amb discapacitat Física 
 (FCedF): foment del bàsquet amb cadira de rodes.

ALIANCES AMB L’ONU
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Actes i 
esdeveniments

La Fundació va aportar el seu gra de sorra en la iniciativa 
solidària impulsada per  l’exfutbolista bjorn Heidenstrom, i en 
favor de l’aCNur, que pretén formar  la samarreta més gran 
del món al mundial de sud-àfrica 2010. el 5 de setembre del 
2009, gabriel milito va lliurar una samarreta signada per tots 
els jugadors del barça, que així col·laboraven en aquesta acció 
a favor dels refugiats.

La samarreta més  
gran del món



el 20 de novembre del 2009 la Fundació va ser guardona-
da amb el premi infància 2009, atorgat pel departament 
d’acció social i Ciutadania de la generalitat de Catalunya 
en reconeixement al compromís amb la infància d’arreu 
del món. el premi el va entregar la consellera d’acció  
social i Ciutadania, Carme Capdevila. 

el 14 de gener del 2010, la Fundació va participar en  
les primeres Jornades estatals de Fundacions de l’esport 
que es van dur a terme a Tarragona i en la qual van ser 
presents 100 entitats socials. sota el lema Fundacions 
de l’esport: el nostre objectiu és ajudar, es va debatre 
sobre el binomi esport i solidaritat i el mecenatge  
empresarial en l’esport.

La pb de santa oliva va entregar a la Fundació, el 25 
d’octubre del 2009, un xec amb 5.175 euros per contribuir 
a la construcció d’un pou d’aigua al XiCs de burkina Faso. 
aquests diners van ser recaptats per la penya gràcies a les 
vendes del llibre mirades solidàries.

el 23 d’octubre, el vicepresident del FC barcelona i 
patró, Joan boix, va recollir a girona el premi Liberpress 
Catalunya, concedit a la tasca solidària duta a terme  
pel club a través de la Fundació FC barcelona.

La Fundació va aportar el seu gra de sorra en la iniciativa  
solidària impulsada per l’exfutbolista bjorn Heidenstrom,  
i en favor de l’aCNur, que pretén formar la samarreta més 
gran del món al mundial de sud-àfrica 2010. el 5 de setembre 
del 2009, gabriel milito va lliurar una samarreta signada  
per tots els jugadors del barça, que així col·laboraven  
en aquesta acció a favor dels refugiats.

en col·laboració amb l’administració La bruixa d’or de sort, la 
Fundació va impulsar una loteria culer per a la grossa de Na-
dal del desembre del 2009. es van posar a la venda al Camp 
Nou, a l’administració de sort i per internet dècims i participa-
cions que incloïen una donació per desenvolupar projectes de 
la Fundació. La quantitat recaptada va ser de 36.000 euros.

el FC barcelona, a través de la Fundació, va fer una donació  
de 250.000 euros per a Haití destinada a dues accions fona-
mentals: garantir l’assistència sanitària en l’àrea maternoinfan-
til a través d’una col·laboració amb l’organització metges sense 
Fronteres (msF), i reconstruir i posar en marxa una escola 
primària en un dels barris més pobres de port-au-prince.

durant la gira del primer equip pels estats units, l’agost del 
2009,  la Fundació es va convertir, en un acte a Los angeles, 
en soci de united against malaria (uam), i a l’experience music 
project (emp) de seattle va rebre un reconeixement a la tasca 
solidària, especialment per l’aliança amb l’uNiCeF. en aquest 
emplaçament  també es va exposar la mostra ViH/sida: vida i 
esperances dels orfes de swazilàndia, del fotògraf pep bonet.

a petició dels responsables del postgrau d’especialista uni-
versitari en Cooperació internacional de la universitat rovira 
i Virgili de Tarragona, marta segú va oferir, el dia 9 d’abril del 
2010 —juntament amb Yolanda antín, coordinadora de projec-
tes de la Fundació—, una classe sobre el treball en matèria de 
cooperació que la Fundació ha desplegat en els últims anys.

premi infància 2009

La Fundació, conjuntament amb el club, va publicar l’1 de 
desembre del 2009 un comunicat de suport per als tres coope-
rants catalans segrestats a mauritània, per a les seves famílies i 
per a l’oNg a la qual pertanyen, barcelona acció solidària. una 
representació de l’equip de la Fundació també va participar en 
la concentració silenciosa de suport celebrada a la plaça del rei 
de barcelona el 17 de desembre del 2009. enguany, la Fundació 
també va enviar material als centres XiCs de l’Àfrica a través 
de la caravana impulsada per aquesta oNg barcelonina.

suport als cooperants  
catalans segrestats

primeres Jornades de  
Fundacions de l’esport

donació de la pb santa oliva

premi Liberpress Catalunya

La samarreta més gran del món

Loteria culer

donació per al poble haitià

actes solidaris a la gira eua 2009

Classe magistral a la  
universitat rovira i Virgili

ACTES I ESdEVENIMENTS
73memòria Fundació 09/10



74 memòria Fundació 09/10
ACCIONS dE SENSIBILITZACIÓ 
I COL·LABORACIONS

Accions de
sensibilització
i col·laboracions

el mes d’abril del 2009 la Fundació va publicar un llibre  
de 187 pàgines titulat el cor del barça, que repassa històries de 
la vida d’alguns dels beneficiaris dels centres XiCs.

Les imatges han anat a càrrec del fotoperiodista Kim manresa 
i els textos els ha escrit el periodista david dusster. puyol, Keita, 
márquez i guardiola també hi han participat opinant sobre la 
vessant solidària del club.

el FC barcelona i el diari sport van editar el 
Calendari solidari 2010. els beneficis de les 
vendes es van repartir a parts iguals entre la 
Fundació i l’uNiCeF.

La Fundació ha ajudat a complir el somni  
de veure un entrenament del primer equip 
o de conèixer un jugador a 57 nens malalts. 
entitats col·laboradores: Fundació pequeño 
deseo, Fundació ilusiones

Donacions d’invitacions per visitar les 
instal·lacions del club a entitats amb fins 
no lucratius
1.500

Donacions de material 120
Donacions d’invitacions per  
a esdeveniments esportius del  
club a entitats amb fins no lucratius
2.100

col·laboracions externes

Calendari solidari 2010un llibre amb els XiCs  
com a protagonistes
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Convenis 
i col·laboradors

La Fundació va signar el 2 de desembre del 2009 un acord 
indefinit de col·laboració amb la Fundació Logística Justa 
i la Fundació Cares, vinculades al port de barcelona, que 
facilita l’enviament de material als projectes XiCs.

L’1 de juliol del 2009 es va signar un acord amb la Fundació 
Lilian Thuram–educació contra el racisme, de tres anys de 
durada, amb l’objectiu de desenvolupar accions en la lluita 
contra el racisme. alhora l’exjugador blaugrana va cedir la 
seva imatge per als projectes antiracistes de la Fundació.

entitats col·laboradores

Fundació Logística Justa  
i Fundació Cares

Fundació Lilian Thuram 

La Fundació i l’obra social de La Caixa van presentar ofi-
cialment el seu conveni de col·laboració el 19 de setembre 
del 2009 en l’acte de cloenda del fòrum d’acció social 
XiCs-Jes. els projectes més detacats en què ha col·laborat 
l’obra social de La Caixa són: el XiCs santa Coloma, la ver-
sió en línia de les Jes, beques esportives, el dia mundial 
contra el racisme i el llibre el cor del barça.

el 26 de novembre del 2009 es va signar un acord de 
col·laboració amb special olympics Catalunya, vigent 
fins al juny del 2011, per dur a terme accions conjuntes 
destinades a la promoció i normalització de la pràctica de 
l’esport per a persones amb discapacitat intel·lectual.  

special olympics Catalunyaobra social de La Caixa
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Comunicació  
i visibilitat
els mitjans de comunicació del FC barcelona s’han fet ressò 
un any més dels projectes solidaris de la Fundació a través 
del web oficial, el diari barça camp nou, la revista barça, els 
informatius de barça TV i el programa de reportatges reptes 
Fundació d’aquest canal.

pel que fa als mitjans de comunicació externs al club, 
la presència de la Fundació FC barcelona ha pres força 
rellevància. durant la temporada 2009/2010, els projectes 
de la Fundació han sortit publicats en mitjans esportius i en 
les principals capçaleres d’informació generalistes, econò-
miques i especialitzades en salut i en responsabilitat social 
empresarial (rse). s’ha obtingut un destacat ressò mediàtic 
en l’àmbit local, nacional i internacional. 

Concretament, la Fundació ha aparegut en mitjans o 
programes radiofònics i televisius de gran audiència com 
ara Crackòvia, de Televisió de Catalunya, Catalunya ràdio i 
rac 1, i en diaris com, per exemple, La Vanguardia, el país, 

o expansión, així com en revistes especialitzades com són 
diario médico i gaceta médica. 

La Fundació també ha tingut el seu espai en mitjans inter-
nacionals com ara la bbC one i World service, Telemundo, 
rai, The New Times (ruanda) o el informador (mèxic), amb 
un total de més de 50 entrevistes concedides.

en total, i en l’àmbit nacional, han aparegut gairebé 
190 notícies relacionades amb la Fundació i les diver-
ses activitats impulsades amb motiu de la inauguració 
dels centres XiCs, la celebració del Fòrum d’acció social 
XiCs-Jes o la campanya de sensibilització sobre la sida 
infantil, que ha coincidit amb el primer barça-madrid de 
la temporada 2009/10. 

així mateix, aquesta temporada la Fundació també ha fet 
el salt a les xarxes socials i, com a primer pas, ha posat en 
marxa una pàgina institucional a Facebook. 

expansión. 8 de juliol del 2009 la vanguardia.  7 d’octubre del 2009avui.  9 de juliol del 2009 el periódico.  27 de novembre del 2009
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durant la temporada 2009/10  
s’han aconseguit gairebé 190  
impactes en mitjans de comunicació 
considerats prioritaris. aquesta  
és la relació d’actes més rellevants  
i el nombre d’impactes generats:

resum estadístic d’impactes mediàtics en l’àmbit estatal

signatura acord eCa

Fòrum XiCs–Jes

inauguració XiCs equador

inauguració XiCs mèxic

inauguració XiCs burkina Faso

Viatge ruanda

Campanya La sida també és cosa de nens 

altres

Total informacions publicades

avui.  1 de desembre del 2009 diario MÉdico.  2 de desembre del 2009expansión.  1 de desembre del 2009 gM.  del 17 al 13 de desembre del 2009

revista barça.  abril del 2010diari barça caMp nou.  14 de març del 2010 facebook. Més de 4.000 amics 
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La nova etapa

A partir de la temporada 2010/11, la Fundació FC 
Barcelona enceta una nova etapa. Aquestes són les 
línies mestres d’un nou projecte que enfila nous reptes 
i presenta diversos replantejaments: 

Foment dels valors 
i l’educació

Àmbits objectius de la missió 
de la Fundació FC Barcelona

Temporada 2010/11

La infància i la joventut, 
com a beneficiaris objectius

L’esport com 
a eix vetebrador

Projecció de Catalunya 
a través del Barça



Model d’actuació
Apropament al soci, en les accions i en les comunicacions
Transparència en la gestió, tant a nivell econòmic com tècnic
Suport a les línies estratègiques del Club
Exploració de noves vies de finançament
Vocació de liderar o coliderar projectes amb les contraparts 
amb més experiència i millors coneixements. 

Abast geogràfic
A Catalunya, per l’estreta vinculació del Barça amb el país i perquè a casa nostra també 
existeixen necessitats que cal abastir.
Al món, perquè les mancances dels països més desafavorits del planeta són també un 
problema de tots i la Fundació ha de contribuir a la consolidació del Barça com a marca 
global, també en l’àmbit social.

Beneficiaris
Els infants i els joves de Catalunya i del món, sense deixar de banda el col·lectiu de la 
gent gran. Tots els programes tindran com a eix vertebrador l’esport amb l’objectiu 
de fomentar l’educació i els valors, i així projectar l’essència cívica i ciutadana que ha 
caracteritzat sempre el FC Barcelona.

Primeres passes del projecte
Renovació dels membres del Patronat. A partir del 28 de juliol del 2010 aquest òrgan 
ha quedat compost per 24 membres que tenen un paper actiu en el seguiment 
de cadascun dels programes. Josep Cortada i Vila ha estat nomenat nou director 
general de la Fundació. 
Replantejament de la Xarxa XICS i implementació del projecte al territori català.
Reforç de l’aliança amb l’Unicef amb l’objectiu de marcar nous objectius 
i línies estratègiques.





Àrea 
Econòmica
Comptes anuals abreujats  
de l’exercici acabat el 30  
de juny del 2010 i informe de 
Gestio, juntament amb  
l’Informe d’Auditoria
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FuNdACIó FutbOl Club bARCElONA

BALANÇOS DE SITUACIÓ ABREUJATS A DE 30 JUNY DE 2010 I 30 DE JUNY DE 2009 (Euros)

Les Notes 1 a 13 descrites a la Memòria abreujada adjunta formen part integrant del balanç de situació abreujat a 30 de juny de 2010.

ACTIU Notes de la 
Memòria 30.06.10 30.06.09 PASSIU Notes de la 

Memòria 30.06.10 30.06.09

ACtIu NO CORRENt:    PAtRIMONI NEt:    

Immobilitzat intangible- Nota 5 2.985 3.059 FONS PROPIS-  769.523 737.725

Concessions  2.985 3.059 Fons Dotacional  601.012 601.012

Immobilitzat material i bèns del patrimoni cultural Nota 6 64.219 66.372 Excedents d'exercicis anteriors  136.713 -

Instalacions tècniques i altre immobilitzat material    Excedent positiu (negatiu) de l'exercici  31.798 136.713

i béns de patrimoni cultural  64.219 66.372 SubVENCIONS, dONACIONS I llEGAtS REbutS- Nota 9 - 17.736

                              total actiu no corrent  67.204 69.431 Subvencions, donacions i llegats rebuts  - 17.736

                                 total patrimoni net  769.523 755.461

ACtIu CORRENt:        

usuaris, patrocinadors i deutors de les activitats        

i altres comptes a cobrar-  1.018.659 950.303 PASSIu CORRENt:    

Usuaris i deutors per vendes i prestació de serveis Nota 7 1.008.153 843.277 Creditors per activitats i comptes a pagar-  1.021.781 875.764

Personal  10.033 8.533 Proveïdors i beneficiaris creditors Nota 11 970.307 817.375 

Altres crèdits amb les Administracions Públiques Nota 10.1 473 98.493 Personal  31.552 21.300 

Efectiu i altres actius líquids equivalents-  705.531 611.491 Altres deutes amb les Administracions Públiques Nota 10.1 19.922 37.089 

Tresoreria  705.531 611.491 Periodificacions a curt termini  90 -

                              total actiu corrent  1.724.190 1.561.794                               total passiu corrent  1.021.871 875.764

                                   tOtAl ACtIu  1.791.394 1.631.225                                    tOtAl PASSIu  1.791.394 1.631.225

COMPTES DE PÈRDUES I GUANYS ABREUJATS DELS EXERCICIS ANUALS ACABATS EL 30 DE JUNY DE 2010 I EL 30 DE JUNY DE 2009 (Euros)

Les Notes 1 a 13 descrites a la Memòria abreujada adjunta formen part integrant del compte de pèrdues i guanys abreujat corresponent a l’exercici finalitzat el 30 de juny de 2010.

Notes de la 
Memòria

Exercici
2009/10

Exercic
2008/09

OPERACIONS CONtINuAdES:    

Ingressos de la Fundació per les activitats- Nota 12.1 5.546.200 5.551.123

Ingressos de promocions, patrocinadors i col.laboradors  3.002.876 2.990.745

Donacions i altres ingressos per a les activitats  2.543.324 2.560.378

Aprovisionaments-  (60.186) (279.128)

Consum de mercaderies  (60.186) (279.128)

Altres ingressos d'explotació  22.241 574

Ingressos accesoris i altres de gestió corrent  22.241 574

despeses de personal  (290.423) (648.625)

Sous i salaris  (249.103) (416.859)

Càrregues socials Nota 12.4 (41.320) (231.766)

Altres despeses d'explotació  (5.178.026) (4.501.545)

Serveis exteriors Nota 12.6 (1.215.787) (523.252)

Tributs  (28.544) 188.550

Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions comercials  - (54.839)

Altres despeses de gestió corrent  (3.933.695) (4.112.004)

Amortització de l'immobilitzat Notes 5 i 6 (2.227) (1.885)

Amortització de l'immobilitzat  (2.227) (1.885)

RESultAt d'EXPlOtACIó 37.579 120.514

 

Ingressos financers Notes12.5 975 24.165

De valors negociables i altres instruments financers 975 24.165

despeses financeres Notes 12.5 (6.756) (7.966)

Per deutes amb tercers (6.756) (7.966)

RESultAt FINANCER (5.781) 16.199

RESultAt AbANS d'IMPOStOS 31.798 136.713

Impost sobre societats - -

RESultAt dE l'EXERCICI PROCEdENt d'OPERACIONS CONtINuAdES 31.798 136.713

EXCEdENt POSItIu dE l'EXERCICI 31.798 136.713
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ESTAT ABREUJAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET DELS EXERCICIS ANUALS ACABATS EL 30 DE JUNY DE 2010 I 30 DE JUNY DE 2009

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

30.06.10 30.06.09

RESultAt dEl COMPtE dE PÈRduES I GuANYS (I)  31.798 136.713 

   

Ingressos i despeses imputats directament al patrimoni net:    

   - Subvencions, donacions i llegats rebuts Nota 9.1 255.189 283.000 

transferències al compte de pèrdues i guanys:    

   - Subvencions, donacions i llegats rebuts Nota 9.1 (272.925) (848.869)

tOtAl tRANSFERÈNCIES Al COMPtE dE PÈRduES I GuANYS (II)  (17.736) (565.869)

   

total ingressos i despeses reconeguts (I+II) 14.062 (429.156)

Les Notes 1 a 13 descrites a la Memòria abreujada adjunta formen part integrant de l’estat abreujat d’ingressos i despeses reconeguts corresponent a l’exercici finalitzat el 30 de juny de 2010.

ESTAT ABREUJAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET DELS EXERCICIS ANUALS ACABATS EL 30 DE JUNY DE 2010 I 30 DE JUNY DE 2009

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

Fons 
dotacional

Excedents 
d’exercicis 
anteriors

Excedent de 
l’exercici

Subvencions, 
donacions 

i llegat
Total

Saldo ajustat a l'inici de l'exercici 01/07/2008 601.012 - 6.742 583.605 1.191.359

Distribució de l'excedent de l'exercici anterior:     

     Aplicacions al fi fundacional -  - (6.742)  -     (6.742)

Total ingressos i despeses reconeguts - - 136.713 (565.869) (429.156)

Saldo final exercici a 30/06/2009 601.012 - 136.713 17.736 755.461

Distribució de l'excedent de l'exercici anterior:     

     Aplicacions a excedents d'excicis anteriors - 136.713 (136.713)  - -

Total ingressos i despeses reconeguts - - 31.798 (17.736) 14.062

Saldo final exercici a 30/06/2010 601.012 136.713 31.798 - 769.523

Les Notes 1 a 13 descrites a la Memòria abreujada adjunta formen part integrant de l’estat abreujat total de canvis en el patrimoni net corresponent a l’exercici finalitzat el 30 de juny de 2010.
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1. Activitat de la Fundació

La Fundació Futbol Club Barcelona (d’ara endavant, la Fundació) va ser 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 del 1994, amb domicili social a Barcelona, avinguda Arístides Maillol, s/n. La Fundació ha obtingut 
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.

2. bases de presentació dels comptes anuals abreujats

 2.1. Imatge fidel

Els comptes anuals abreujats adjunts han estat obtinguts dels registres comptables de la Fundació i es presenten d’acord amb la Llei 4/2008 de 24 d’abril 
per a Associacions i Fundacions Catalanes i d’acord amb el Decret 259/2008, de 23 de desembre, pel qual s’aprova el Pla de Comptabilitat de les Funda-
cions i Associacions subjectes a la legislació de la Generalitat de Catalunya, de manera que mostren la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera 
i dels resultats de les operacions de la Fundació.

Aquests comptes anuals abreujats han estat formulats pel Patronat de la Fundació, previs a la seva presentació al Protectorat.
Els comptes anuals abreujats es presenten en euros sense decimals.

 2.2. Aplicacions al fi fundacional

Durant l’exercici la Fundació fa aplicacions de recursos a activitats que formen part del seu fi fundacional, bé sigui amb càrrec a resultats, bé sigui amb 
càrrec a romanent (Nota 3).

 2.3. Principis comptables no obligatoris aplicats

No s’han aplicat principis comptables no obligatoris. Addicionalment, el Patronat ha formulat aquests comptes anuals abreujats tot considerant la totali-
tat dels principis i normes comptables d’aplicació obligatòria que tenen un efecte significatiu en aquests comptes anuals abreujats. 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 abreujats 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	immaterials	(vegeu	les	Notes	4.1	i	4.2)

•	 El	càlcul	de	provisions	(vegeu	la	Nota	4.6)

•	 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 2010, 
és possible que esdeveniments que puguin tenir lloc en el futur obliguin a modificar-les (a l’alça o a la baixa) en els pròxims exercicis, la qual cosa es 
realitzaria, si s’escau, de manera prospectiva.

2.5. Comparació de la informació 

A l’exercici anterior, la Fundació ja va adoptar de manera voluntària i anticipadament, la normativa comptable que aplica a les fundacions catalanes des 
dels exercicis iniciats a partir de l’1 de gener del 2009. Conseqüentment, la informació continguda a aquestes notes explicatives referides a l’exercici 
acabat el 30 de juny de 2010 es presenta, a efectes comparatius, amb la informació de l’exercici 2008/09.

2.6. Agrupació de partides

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

3. Excedent del resultat

Tal com estableix l’article 333.2 del Codi Civil de Catalunya relatiu a persones jurídiques, la Fundació ha de destinar a la realització de la finalitat funda-
cional almenys el 70% de les rendes que obtingui i dels altres ingressos que no formin part del Fons Dotacional.

La proposta de distribució de l’excedent de l’exercici finalitzat el 30 de juny de 2010 i 30 de juny de 2009 per part dels membres del Patronat de la 
Fundació és destinar-lo de moment en la seva totalitat a romanent d’exercicis anteriors. Més endavant la part corresponent es destinarà a aportacions 
de l’activitat fundacional.

Així mateix, l’aplicació de l’excedent de l’exercici finalitzat el 30 de juny de 2010 i 30 de juny de 2009 es detalla a continuació:

El total d’aplicacions de l’exercici al fi fundacional ha estat el següent:

Fundació Futbol Club barcelona

Memòria abreujada de l’exercici acabat el 30 de juny de 2010 

Euros

30.06.10 30.06.09

Excedent abans d'aplicacions 5.071.065 5.065.657

Excedent aplicat al fi fundacional (Nota 12.2) (5.039.267) (4.928.944)

Excedent de l'exercici 31.798 136.713

Euros

30.06.10 30.06.09

Amb càrrec al resultat de l'exercici 5.039.267 4.928.944

Amb càrrec a romanent - 6.742

Total aplicacions al fi fundacional (Nota 11) 5.039.267 4.935.686
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4. Normes de registre i valoració

Les principals normes de registre i valoració utilitzades per la Fundació en l’elaboració dels seus comptes anuals abreujats dels exercicis acabats el 30 de juny 
de 2010 i 30 de juny de 2009, d’acord amb les establertes pel Pla General de Comptabilitat, 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.

4.2. Immobilitzat material i béns del patrimoni cultural

L’immobilitzat material i els béns del patrimoni cultural es valoren pel seu cost d’adquisició, el qual inclou les despeses addicionals que es produeixen 
fins a la seva entrada en funcionament.

Les substitucions o renovacions, així com les despeses d’ampliació, modernització o millores que representen un augment de la productivitat, capacitat 
o eficiència, o un allargament de la vida útil es capitalitzen com a major cost dels corresponents béns, amb la consegüent baixa comptable dels elements 
substituïts o renovats. Per altra banda, les despeses periòdiques de conservació, manteniment i reparacions es carreguen als resultats de l’exercici en 
què s’incorren.

L’epígraf “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 
abreujat, ja 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 detall següent:

4.3. Instruments financers

Actius financers

Els actius financers que posseeix la Fundació es classifiquen en la categoria següent: 

Inversions 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.

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. 

4.4. Impost sobre beneficis

La Fundació s’ha acollit, mitjançant l’acompliment dels requisits establerts al Reial Decret 1270/2003, de 10 de 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 l’esmentada Llei 30/1994, 
d’acord amb l’excedent abans d’impostos corregit per les diferències de naturalesa permanent amb els criteris fiscals i tenint en compte les bonificacions 
i deduccions aplicables.

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 represen-
ten, 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 principals ingressos de la Fundació provenen de convenis de col·laboració amb diverses empreses.

Les donacions rebudes per la Fundació són registrades en els comptes anuals abreujats en el moment en què són efectives i no reintegrables.

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 pèrdues i guanys abreujat.

4.6. Provisions i contingències

Els membres del Patronat de la Fundació en la formulació dels comptes anuals abreujats 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.

Anys de Vida
Útil Estimada

Mobiliari 12,5

Equips per al processament de la informació 4
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Els comptes anuals abreujats recullen totes les provisions respecte a les quals s’estimi que la probabilitat que s’hagi d’atendre l’obligació és més gran que 
en cas contrari. Els passius contingents no es reconeixen en els comptes anuals abreujats, 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.

La compensació a rebre d’un tercer en el moment de liquidar l’obligació, sempre que no hi hagi dubtes que aquest reemborsament serà percebut, es 
registra com a actiu, excepte en el cas que hi hagi un vincle legal pel qual s’hagi exterioritzat part del risc, i en virtut del qual la Fundació no estigui 
obligada a respondre; en aquesta situació, la compensació es tindrà en compte per estimar l’import pel qual, si s’escau, figurarà la corresponent provisió.

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 condi-
cions, rescindeixi les seves relacions laborals. Per tant, les indemnitzacions per acomiadament susceptibles de quantificació raonable es registren com a 
despesa a l’exercici en què s’adopta la decisió de l’acomiadament i es crea una expectativa vàlida envers el tercer. En el present exercici no s’ha registrat 
cap provisió per a aquest concepte, ja que no estan previstes situacions d’aquesta naturalesa. 

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.

L’activitat de la Fundació, per la seva naturalesa, no té un impacte mediambiental significatiu.

4.9. Subvencions, donacions i llegats

Per a la comptabilització de les subvencions, donacions i llegats rebuts, la Fundació segueix els criteris següents:

1. Subvencions, donacions i llegats de capital no reintegrables: es valoren pel valor raonable de l’import o el bé concedit, en funció de si són  
 de caràcter monetari o no, i s’imputen a resultats en proporció a la dotació a l’amortització efectuada en el període per als elements  
 subvencionats o, si s’escau, quan es produeixi la seva alienació o correcció valorativa per deteriorament, a excepció de les rebudes de socis  
 o propietaris que es registren directament en els fons propis i no constitueixen cap ingrés.

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

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

5. Immobilitzat intangible

El moviment produït en aquest epígraf del balanç de situació abreujat en els exercicis acabats el 30 de juny de 2010 i 30 de juny de 2009 ha estat el següent:

30 de juny de 2010             30 de juny de 2009
 

A 30 de juny de 2010 i 30 de juny de 2009, existeixen elements de l’immobilitzat intangible totalment amortitzats que continuen en ús per import de 4.153 euros.

6. Immobilitzat material i béns del patrimoni cultural

El moviment produït en aquest capítol del balanç de situació abreujat en els exercicis acabats el 30 de juny de 2010 i 30 de juny de 2009, com també la in-
formació més significativa que afecta aquest epígraf, han estat els següents:

30 de juny de 2010                 30 de juny de 2009

Euros

30.06.09 Entrades i
Dotacions 30.06.10

Cost:

Concessions 3.681 - 3.681

Propietat industrial 4.153 - 4.153

total cost 7.834 - 7.834

Amortització acumulada:

Concessions (622) (74) (696)

Propietat industrial (4.153) - (4.153)

total amortització acumulada (4.775) (74) (4.849)

total net 3.059 (74) 2.985

Euros

01.07.08 Entrades i
Dotacions 30.06.09

Cost:

Concessions 3.681 - 3.681

Propietat industrial 4.153 - 4.153

total cost 7.834 - 7.834

Amortització acumulada:

Concessions (550) (72) (622)

Propietat industrial (4.153) - (4.153)

total amortització acumulada (4.703) (72) (4.775)

total net 3.131 (72) 3.059

Euros

30.06.09 Entrades i
Dotacions 30.06.10

Cost:

Mobiliari 3.291 - 3.291

Equips per al processament de la informació 7.560 - 7.560

Obres d’art 58.121 - 58.121

total cost 68.972 - 68.972

Amortització acumulada:

Mobiliari (483) (263) (746)

Equips per al processament de la informació (2.117) (1.890) (4.007)

total amortització acumulada (2.600) (2.153) (4.753)

total net 66.372 (2.153) 64.219

Euros

30.06.09 Entrades i
Dotacions 30.06.10

Cost:

Mobiliari 3.291 - 3.291

Equips per al processament de la informació 4.540 3.020 7.560

Obres d’art 58.121 - 58.121
total cost 65.952 3.020 68.972

Amortització acumulada:

Mobiliari (219) (264) (483)

Equips per al processament de la informació (568) (1.549) (2.117)

total amortització acumulada (787) (1.813) (2.600)

total net 65.165 1.207 66.372
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A 30 de juny de 2010 i 2009 no existien elements totalment amortizats.

7. usuaris, patrocinadors i deutors de les activitats i altres comptes a cobrar

La composició d’aquest capítol del balanç de situació abreujat a 30 de juny de 2010 i 30 de juny de 2009 és la següent:

30 de juny de 2010

30 de juny de 2009

L’epígraf d’“Usuaris i deutors per vendes i prestació de serveis” a 30 de juny de 2010 i 30 de juny de 2009 recull el saldo a cobrar amb el Futbol Club Barcelona 
per import d’1.000.170 euros i 797.294 euros, respectivament, corresponent a la part pendent de cobrament de les aportacions realitzades per aquest (Nota 
12.1), així com altres saldos de menor import mantinguts amb tercers.

L’epígraf d’“Usuaris i deutors per vendes i prestació de serveis” a 30 de juny de 2009 incloïa un compte a cobrar per valor de 1.287.196 euros amb la societat 
Akasvayu, S.L. que estava totalment provisionat corresponent al contracte de mecenatge subscrit entre la Fundació i Akasvayu, S.L. el 7 de novembre de 2005 
i que va finalitzar el 30 de juny de 2008. La totalitat del compte a cobrar es troba vençut. Durant aquesta temporada s’ha procedit a la cancel·lació del deute 
i de la seva provisió, atès que aquest crèdit és totalment irrecuperable.

8. Informació sobre naturalesa i nivell de risc dels instruments financers

La gestió dels riscs financers de la Fundació està centralitzada en els membres del Patronat de la Fundació, el qual té establerts els mecanismes necessaris 
per 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. 

 La Fundació duu a terme una anàlisi individualitzada dels seus deutors que redueix el risc de crèdit. Addicionalment, s’ha d’indicar que no  
 existeix una concentració significativa del risc de crèdit amb tercers.

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 que mostra el seu balanç abreujat.

3. Risc de mercat (inclou tipus d’interès, tipus de canvi i altres riscos de preu)

 Atès que el volum de deute financer de la Fundació no és d’imports rellevants, la seva exposició al risc de tipus d’interès no és suficien- 
 tment important perquè aquest tingui un efecte advers als resultats financers.

 La Fundació no realitza transaccions en moneda estrangera, per la qual cosa no existeix risc rellevant relacionat amb el tipus de canvi.

9. Patrimoni net

Al tancament de l’exercici acabat el 30 de juny de 2010 i 30 de juny de 2009, el fons dotacional de la Fundació és de 601.012 euros. Aquest fons dotacional va ser 
aportat per l’entitat fundadora Associació Pro-Fundació Futbol Club Barcelona el 18 de juliol de 1994, com a dotació inicial i a títol de cessió gratuïta.

9.1. Subvencions, donacions i llegats rebuts

La informació sobre les subvencions rebudes per la Fundació, les quals formen part del patrimoni net, com també dels resultats imputats al compte de 
pèrdues i guanys abreujat procedents d’aquestes, és la següent:

 30 de juny de 2010:

Durant la temporada 2009/10, l’Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) ha concedit a la Fundació una nova subvenció 
per import de 243.189 euros per destinar als projectes de la Xarxa Internacional de Centres Solidaris per a l’Educació i l’Esport (XICS). La totalitat de 
la subvenció s’ha traspassat a resultats durant l’exercici  2009/10. Igualment s’han traspassat a resultats els 29.736 euros de subvencions i donacions 
d’entitats privades, tot i que els 17.736 no han estat incorporats al capítol de subvencions oficials i donacions assignables a un projecte, sinó al de dona-
cions i altres ingressos per a les activitats (vegeu Nota 12.1). 

Euros

30.06.09 Entrades i
Dotacions 30.06.10

Cost:

Mobiliari 3.291 - 3.291

Equips per al processament de la informació 4.540 3.020 7.560

Obres d’art 58.121 - 58.121
total cost 65.952 3.020 68.972

Amortització acumulada:

Mobiliari (219) (264) (483)

Equips per al processament de la informació (568) (1.549) (2.117)

total amortització acumulada (787) (1.813) (2.600)

total net 65.165 1.207 66.372

Euros

30.06.09 Augments Disminucions 30.06.10

Usuaris i deutors per vendes i prestació de serveis 2.130.473 1.083.153 (2.130.473) 1.083.153

Deterioraments (1.287.196) - 1.287.196 -

Personal 8.533 10.033 (8.533) 10.033

Administracions públiques (Nota 10) 98.493 473 (98.493) 473
total 950.303 1.084.659 (950.303) 1.093.659

Euros

01.07.08 Augments Disminucions 30.06.09

Usuaris i deutors per vendes i prestació de serveis 2.003.424 843.277 (716.228) 2.130.473

Deterioraments (1.235.000) (52.196) - (1.287.196)

Personal - 8.533 - 8.533

Administracions públiques (Nota 10) 27.767 98.493 (27.767) 98.493
total 796.191 898.107 (743.995) 950.303

Organisme Àmbit

Euros

30.06.09 Augments Traspàs a
Resultats 30.06.10

Agencia Española de Cooperación Internacional (AECID) Públic - 243.189 (243.189) -

Empreses col·laboradores Privat 17.736 12.000 (29.736) -

total 17.736 255.189 (272.925) -
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 30 de juny de 2009

Durant la temporada 2007/08, l’Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI) va concedir a la Fundació una subvenció per import de 377.104 
euros per a la cooperació en els projectes de la Xarxa Internacional de Centres Solidaris per a l’Educació i l’Esport (XICS) que s’estan duent a terme a Se-
negal, Mali, Equador i Marroc. En el passat exercici, aquesta subvenció va estar traspassada a resultats en la mesura que es van dur a terme les activitats 
subvencionades (Nota 12.1). 

Durant la temporada 2008/09, l’Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI) va concedir a la Fundació una nova subvenció per import de 
120.000 euros per destinar als projectes de la Xarxa Internacional de Centres Solidaris per a l’Educació i l’Esport (XICS). La totalitat de la subvenció es va 
traspassar a resultats durant l’exercici  2008/09 (Nota 12.1).

Addicionalment, la Fundació va rebre una altra subvenció de l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament per import de 95.000 euros des-
tinada al projecte “Centre solidari per a l’educació i l’esport de la Fundació FC Barcelona a Tànger – Marroc”. La totalitat d’aquesta subvenció va estar 
traspassada a resultats la temporada 2008/09 (Nota 12.1).

10. Administracions Públiques i situació fiscal

10.1. Saldos corrents amb les Administracions Públiques 

La composició dels saldos corrents a 30 de juny de 2010 i 30 de juny de 2009 amb les Administracions Públiques és la següent:

Saldos deutors             Saldos creditors

 10.2. despesa per impost sobre societats 

Els comptes de pèrdues i guanys abreujats dels exercicis finalitzats el 30 de juny de 2010 i 30 de juny de 2009 no reflecteix cap despesa per impost sobre 
societats, ja que la totalitat dels ingressos obtinguts han estat considerats com a rendes exemptes.

Segons s’estableix en la Llei 49/2002 de beneficis fiscals de les entitats sense ànim de lucre, la base imposable està composta només pels ingressos i 
despeses corresponents a les explotacions econòmiques no exemptes. Es declaren exemptes, entre d’altres, les derivades dels ingressos obtinguts sense 
contraprestació.

10.3. Exercicis pendents de comprovació i actuacions inspectores

Segons estableix la legislació vigent, els impostos no poden considerar-se definitivament liquidats fins que les declaracions presentades hagin estat 
inspeccionades per les autoritats fiscals o hagi transcorregut el termini de prescripció de quatre anys. Al tancament de l’exercici 2010, 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 in-
terpretació normativa vigent pel tractament fiscal atorgat a les operacions, els eventuals passius resultants, en cas de materialitzar-se, no afectarien de 
manera significativa els comptes anuals abreujats adjunts.

11. beneficiaris creditors

Aquest epígraf del balanç de situació a 30 de juny de 2010 i 30 de juny de 2009 inclou les aportacions dineràries que seran pagades en el moment en què 
la Fundació i els perceptors d’aquestes acordin els programes concrets on aniran destinades aquestes quantitats. El detall dels saldos pendents a 30 de juny 
de 2010  i a 30 de juny de 2009 és el següent:

12. Ingressos i despeses

12.1. Ingressos d’explotació

La composició dels ingressos d’explotació corresponent als exercicis acabats el 30 de juny de 2010 i 30 de juny de 2009, és la següent:

Organisme Àmbit

Euros

01.07.08 Augments Traspàs a
Resultats 30.06.09

Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI) Públic 161.605 120.000 (281.605) -

Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament Públic - 95.000 (95.000) -

Empreses col·laboradores Privat 422.000 68.000 (472.264) 17.736

total 583.605 283.000 (848.869) 17.736

Euros

30.06.10 30.06.09

Hisenda Pública deutora per IVA - 98.020

Hisenda Pública deutora per altres conceptes 473 473

total 473 98.493

Euros

30.06.10 30.06.09

Hisenda Pública creditora per IRPF 17.540 29.793

Organismes de la Seguretat Social

  Creditors 2.382 7.296

total 19.922 37.089

Euros

30.06.10 30.06.09

Ajut Fundació Johan Cruyff 50.000 -

Ajut Fundació Edmilson 30.000 -

Ajut UNICEF 700.000 -

Ajut ABV 10.000 16.000

Ajut Leitat Musculopatia 50.000 25.000

Ajut Abadia de Montserrat 4.407 -

Ajut ACNUR - 548.926

Altres proveïdors i creditors 125.900 227.449

total 970.307 817.375
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Els ingressos de promocions, patrocinadors i col·laboracions es deuen a les aportacions realitzades pel Futbol Club Barcelona per valor total a 30 de 
juny de 2010 i 30 de juny de 2009 de 3 milions d’euros i de 2,9 milions d’euros, respectivament, les quals corresponen, principalment, al 0,7% dels seus 
ingressos d’explotació i a 250 milers d’euros a 30 de juny de 2010 (125 milers d’euros a 30 de juny de 2009), corresponents als ingressos derivats d’un 
contracte de patrocini que el Futbol Club Barcelona va signar la temporada passada amb un tercer.

Tanmateix, s’han registrat altres donacions i aportacions per valor de 2,3 i 1,7 milions d’euros, respectivament, corresponents a diverses aportacions 
privades a fons perduts realitzades per tercers i registrades a resultats. 

Així mateix, els ingressos d’explotació recullen com a subvencions oficials a les activitats la part de les subvencions de l’Agència Catalana de Cooperació 
al Desenvolupament (AECI) i de tercers diversos aplicades durant l’exercici.

12.2. despeses per activitat

El detall de les despeses per activitats dels exercicis anuals finalitzats el 30 de juny de 2010 i 30 de juny de 2009 és el següent:

30 de juny de 2010:            30 de juny de 2009:

Activitat fundacional

La Fundació Futbol Club Barcelona ha seguit el desenvolupament de programes i projectes de dimensió global, els quals s’agrupen en dues grans àrees: per 
una banda, els dissenyats des de la pròpia Fundació, anomenats programes propis, i, per altra banda,, els desenvolupats amb altres institucions de les Nacions 
Unides, com és el cas de les col·laboracions amb l’UNICEF, la UNESCO i l’ACNUR. El detall d’aquesta activitat a 30 de juny de 2010 i a 30 de juny de 2009 (la 
qual es presenta excloent les despeses aplicades amb càrrec a ingressos d’empreses col·laboradores d’exercicis anteriors pendents de distribuir, i incloent 
l’excedent romanent de la temporada passada), per grans conceptes és:

12.3. Ajuts monetaris

Els ajuts monetaris tant a 30 de juny de 2010 com a 30 de juny de 2009 corresponen, principalment, a l’aportació a l’UNICEF i l’ACNUR per un valor total 
de 2,2 milions d’euros i a les despeses i aportacions que la Fundació ha fet en els Centres Solidaris que està obrint arreu del món.  

12.4. Càrregues socials

El saldo del compte “Càrregues socials” de l’exercici acabat el 30 de juny de 2010 i 30 de juny de 2009 presenta la composició següent: 

El capítol altres despeses socials incloïa, a 30 de juny de 2009, aquelles despeses de col·legis per nens de la Masia del Futbol Club Barcelona, els quals 
s’han registrat dins el capítol serveis externs per valor de 170.037 euros, durant la temporada 2009/10.

Activitats
Euros

30.06.10 30.06.09

Ingressos de promocions, patrocinadors i col·laboradors 3.271.116 2.990.745

Donacions i altres ingressos per a les activitats 2.287.977 1.711.509

Subvencions oficials i donacions assignables a un projecte (Nota 9) 255.189 848.869

total 5.814.282 5.551.123

Euros

Despeses
administració

Activitat
Fundacional Total

Aprovisionaments 16.997 43.189 60.186

Despeses de personal 290.423 - 290.423

Serveis exteriors 420.444 1.063.425 1.483.869

Tributs 28.525 19 28.544
Ajuts monetaris i altres despeses  1.675 3.932.020 3.933.695

Dotacions per a amortitzacions d’immobilitzat 2.153 74 2.227

Despeses financeres i despeses assimilades 6.216 540 6.756

total despeses 766.433 5.039.267 5.805.700

Euros

Despeses
administració

Activitat
Fundacional Total

Aprovisionaments 8.750 270.377 279.127

Despeses de personal 482.643 165.982 648.625

Serveis exteriors 133.091 390.161 523.252

Tributs (188.550) - (188.550)
Pèrdues, deteriorament i variació de provisions 54.839 - 54.839

Ajuts monetaris i altres despeses 10.775 4.101.228 4.112.003

Dotacions per a amortitzacions d’immobilitzat 1.813 74 1.887

Despeses financeres i despeses assimilades 6.844 1.122 7.966

total despeses 510.205 4.928.944 5.439.149

Euros

30.06.10 30.06.09

    Activitat Fundacional 5.039.267 4.531.348

      1. Programes Propis 2.566.240 2.272.706

              - Solidaritat i cooperació 1.366.307 1.107.412

              - Esport i Ciutadania 188.959 251.183

              - Cultura i Desenvolupament 339.603 91.284

              - Formació i esport base 671.371 822.827

     2. Programes en Col·laboració amb NN.uu. 2.473.027 2.258.642

               - UNICEF 1.524.180 1.507.096

               - UNESCO 181.767 2.450

               - ACNUR 767.080 749.096

Euros

30.06.10 30.06.09

Càrregues socials:

Seguretat social a càrrec de l’empresa 41.320 65.784

Altres despeses socials - 165.982

total 41.320 231.766
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12.5. Ingressos i despeses financeres

L’import dels ingressos i despeses financeres calculats per aplicació del mètode del tipus d’interès efectiu ha estat el següent:

12.6. Serveis exteriors

La composició de la partida “Serveis exteriors” és la següent:

12.7. Retribucions als membres del Patronat de la Fundació i direcció

Els membres del Patronat de la Fundació del Futbol Club Barcelona no reben cap tipus de retribució (sous i salaris, plans de pensions.) pel desenvolupa-
ment de la seva funció i/o per qualsevol altra funció, i no se’ls ha atorgat cap tipus d’acompte. 

Així mateix, les remuneracions en concepte de sous percebuts per la direcció de la Fundació han estat  a 30 de juny de 2010 i a 30 de juny de 2009 de 
144.869 euros i 131.728 euros, respectivament. La direcció no ha percebut cap import addicional per altre concepte de retribució salarial ni se li ha atorgat 
cap tipus d’acompte. 

13. Altra informació

13.1. Personal

El nombre mitjà de persones empleades durant l’exercici acabat el 30 de juny de 2010 i 30 de juny de 2009, detallat per categories, és el següent:

30 de juny de 2010:    30 de juny de 2009:
   

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

13.2. Honoraris d’auditoria

Durant el present exercici i l’exercici anterior, les despeses en concepte d’honoraris relatius als serveis d’auditoria de comptes i a altres serveis prestats 
per l’auditor de la Fundació, Deloitte, SL, han estat de 14.500 euros.

13.3. Operacions amb parts vinculades

Als efectes de la informació a incloure en aquesta nota es considera part vinculada el Futbol Club Barcelona. Les operacions realitzades amb aquesta 
entitat són les detallades en la Nota 12.1.

13.4. Membres del Patronat

A la data de formulació dels presents comptes anuals, els membres del Patronat són els següents:

Durant l’exercici 2009/10 s’ha donat de baixa un dels vicepresidents de l’exercici anterior i s’ha donat d’alta un nou vocal.

Euros

30.06.10 30.06.09

Serveis professionals independents 1.099.247 268.337

Publicitat, propaganda i relacions públiques 47.999 62.613

Reparacions i conservació 55.240 13.234

Altres despeses 281.383 179.068

total 1.483.869 523.252

Categories Homes Dones Total

Directius - 1 1

Administratius 1 2 3

total 1 3 4

Categories Càrrec

Sr. Joan Laporta i Estruch President

Sr. Alfons Godall i Martínez Vicepresident

Sr. Joan Boix i Sans Vocal

Sr. Albert Perrín i Calvet Vocal

Sr. Rafael Yuste i Abel Vocal

Sr. Jacint Borràs i Manuel Vocal

Sra. Magda Oranich i Solagran Vocal

Sr. Ramon Alfonseda Pous Vocal

Sr. Josep M. Àlvarez Suàrez Vocal

Sr. Josep Amat i Montcunill Vocal

Sr. Carles Barnils i Vila Vocal

Sr. Arcadi Calzada i Salavedra Vocal

Sr. Raimon Carrasco i Azemar Vocal

Sr. Josep Carreras Coll Vocal

Categories Homes Dones Total

Directius - 1 1

Administratius 2 4 6

total 2 5 7

Categories
30-06-10 30-06-09

Homes Dones Homes Dones

Directius - 1 - 1

Administratius - - 1 3

total - 1 1 4

Euros

30.06.10 30.06.09

Ingressos
Financers

Despeses
Financeres

Ingressos
Financers

Despeses
Financeres

Aplicació del mètode del tipus d’interès efectiu 975 6.756 24.165 7.966

Categories Càrrec

Sr. Joan Gaspart i Solves Vocal

Sr. Ricard Huguet i Reverter Vocal

Sr. Jaume Llauradó i Gràcia Vocal

Sr. Agustí Montal i Costa Vocal

Sr. Miquel Roca i Junyent Vocal

Sr. Joan Rosell i Lastortras Vocal

Sr. Antoni Tàpies i Puig Vocal

Sr. Juan A. San Epifanio Ruiz Vocal

Excm. Sr. Iñaki Urdangarin Liebaert Vocal

Sra. Anna Xicoy i Cruells Vocal

Sr. Joan Porta i Ribalta Vocal

Sr. Salvador Giner de San Julián Vocal

Sr. Raimon Bergós i Civit Secretari (no és patró)

Sra. Marta Segú i Estruch Directora general (no és patrona)
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FuNdACIó FutbOl Club bARCElONA

Informe de Gestió de
l’exercici acabat el
30 de juny de 2010

RESultAtS

Els ingressos obtinguts durant l’exercici 2009/2010 de 5.569.416 euros han augmentat un 8% respecte als 5.171.598 (excloent els 404.264 euros d’empreses 
col·laboradores que provenien per aplicació pendent de l’exercici 07/08 ) de la temporada anterior, fet que ha permès seguir implementant els programes previs-
tos en el Pla de Desenvolupament Estratègic dissenyat  per la Fundació del FC Barcelona.

Aquest increment ha estat degut, sobretot, al compromís que el FC Barcelona segueix mantenint amb la seva Fundació mitjançant l’aportació del 0,7% dels seus 
ingressos ordinaris.

Així mateix, i en el marc de la política seguida pel Club durant els darrers anys basada en la responsabilitat social corporativa,, la Fundació del FC Barcelona s’ha 
pogut beneficiar d’alguns acords signats entre el FCB i els seus patrocinadors, que han significat uns ingressos addicionals per a la Fundació.

En l’àmbit privat, els acords amb entitats com Nike, La Caixa i Iberostar han contribuït econòmicament al desenvolupament de les activitats de la Fundació.

Igualment, aquesta temporada, les subvencions de l’Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament (AECID)  han permès dotar de fons 
per a les activitats dels centres de la Xarxa Internacional de Centres Solidaris (XICS). 

Pel que fa a les despeses de la Fundació, s’han incrementat un 10% respecte a la temporada anterior, passant de 5.041.553 € la temporada 2008/2009 a 5.537.618 € 
en el present exercici. Aquest increment ha permès consolidar els projectes en marxa, així com emprendre’n de nous i continuar exportant l’obra social arreu del món.

Tot i haver augmentat la despesa fundacional en relació amb l’exercici anterior, s’ha retallat respecte als pressupostos que es van aprovar el juliol de 2009. Davant 
d’un context econòmic incert, la Fundació FCB ha volgut gestionar els recursos disponibles de manera prudencial, contenint la despesa en Programes Propis 
respecte a les previsions de despesa inicial. 

Malgrat les circumstàncies econòmiques adverses, els ingressos ordinaris del FCB han augmentat. Conseqüentment, els ingressos de la Fundació provinents de les 
aportacions del Club, també s’han vist incrementats respecte a les previsions inicials.  

Aquests dos factors expliquen el resultat positiu de 31.798 euros que s’ha obtingut en el compte d’explotació d’enguany.

Tal com s’ha detallat anteriorment en la memòria de la Fundació, l’activitat fundacional ha estat, enguany, agrupada en dues grans àrees: programes de la Fun-
dació FC Barcelona (programes propis) i programes desenvolupats al voltant de la col·laboració amb agències de les Nacions Unides (UNICEF, UNESCO i ACNUR). . 

Euros

30.06.10 30.06.09

Ingressos 5.569.416 5.171.598

      1. Ingressos Club 3.002.876 2.897.593

      2. Inst. privades 2.288.135 1.873.235

      3. Inst. Públiques (Subvencions) 255.189 376.605

      4. Ingr. Financers 975 24.165

      5. Altres Ingressos 22.241 -

tOtAl INGRESSOS 5.569.416 5.171.598

Euros

30.06.10 30.06.09

despeses 5.537.619 5.041.553

d. Administració (Explotació) 498.352 510.205

d. Activitat Fundacional 5.039.267 4.531.348

     1. Programes Propis 2.566.240 2.272.706

                 - COOPERACIO i SOLIDARITAT 1.366.307 1.107.412

                 - ESPORT i CIUTADANIA 188.959 251.183

                 - CULTURA I DESENVOLUPAMENT 339.603 91.284

                 - FORMACIÓ I ESPORT BASE 671.371 822.827

     2. Programes en Col·laboració amb NNuu 2.473.027 2.258.642

                 - UNICEF 1.524.180 1.507.096

                 - UNESCO 181.767 2.450

                 - ACNUR 767.080 749.096

48,5%
INGRESSOS CLUB

41%
INST. PRIVADES

5%
INST. PúBLIqUES (SUBVENCIONS)

0%
INGRESSOS fINANCERS

0,5%
ALTRES INGRESSOS

5%
RSC CLUB

DISTRIBUCIÓ FONT INGRESSOS
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La despesa aquesta temporada ha estat caracteritzada pel següent:

•	 Les	despeses	d’explotació	s’ha	mantingut	respecte	a	la	temporada	anterior,	tot	i	augmentar	la	despesa	fundacional	en	un	11%.	Les	despeses	d’explotació	 
 representen un 9% de la despesa total, per sota del 10% de l’exercici 2008/2009. 

 El 91% restant ha estat dedicat a l’activitat fundacional i mostra un equilibri entre les inversions fetes en programes propis (51%) i aquelles realitzades en  
 col·laboració amb les NNUU (49%).

Del total de la despesa fundacional, l’apartat de Cooperació i Solidaritat s’ha endut un 27% dels recursos. En el bloc d’Esport i Ciutadania, s’hi ha destinat 
un 4%. En els projectes de cultura i desenvolupament, un 7%, mentre que el capítol de Formació i Esport Base ha canalitzat el 13% restant.

Com l’any passat, la major part de la inversió en els programes en col·laboració amb les NNUU ha estat per als projectes que s’han fet conjuntament amb 
l’UNICEF (30%).

La despesa en els programes que la Fundació ha dut a terme conjuntament amb l’ACNUR-UNHCR (15%) i que està associada als ingressos percebuts en 
el marc del projecte MÉS convingut entre el FCB, Nike i la Fundació del FCB, s’ha mantingut constant. És significatiu l’increment de recursos destinats a 
la col·laboració entre la Fundació del FCB i l’agència de les NNUU, la UNESCO (el 4% de la despesa Fundacional). Aquests recursos s’han canalitzat cap 
a la implementació de les activitats programades en el marc de la càtedra que s’impartirà a la UOC sota el nom de “L’esport com a eïna de coexistència 
social i resolució de conflictes”, impulsada per la UNESCO i la Fundació del FCB.

 Pel que fa al finançament dels projectes, el 94% de la despesa dels programes de Cooperació i Solidaritat (XICS, JES) ha estat finançada a través  
 d’aportacions externes (exclosa l’aportació Club i donacions no condicionades) procedents d’entitats públiques i privades.

El 26% de la despesa d’Esport i Ciutadania ha estat finançada per donacions privades que ha percebut la Fundació del FCB per la realització de les acti-
vitats educatives i d’integració social emmarcades dins d’aquest bloc.

Així mateix, el 30% de la despesa dels programes en col·laboració amb les NNUU ha estat finançada per Nike en el marc del conveni signat dins el projecte MÉS. 

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. 

Barcelona, a 1 de Juliol de 2010.
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Formulació dels comptes anuals a 1 de juliol de 2010

En data 1 de juliol de 2010, els membres del Patronat formulen aquests comptes anuals abreujats de la Fundació Futbol Club Barcelona corresponents a l’exercici 
anual finalitzat el 30 de juny de 2010.

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

Sr. Joan Laporta i Estruch
President

Sr. Raimon Bergós i Civit
Secretari
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