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PRESENTACIÓ DEL PROJECTE ESPORTIU, SOCIAL, EDUCATIU I DE FOMENT DE 

L’ÚS DE LA LLENGUA CATALANA QUE DU A TERME LA FUNDACIÓ DE LA 

FEDERACIÓ CATALANA DE FUTBOL* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Descripció del projecte i de la Fundació de la Federació Catalana de Futbol. 

 

CONVENI SIGNAT 

 

El Consell Comarcal del Maresme i la Fundació de la Federació Catalana de Futbol van 

signar el passat mes de març un conveni de col�laboració amb la finalitat de que cap nen o 

nena maresmenca d'entre 8 i 14 anys es quedi sense jugar a futbol en un equip federat 

per qüestions econòmiques. El conveni contemplava facilitar el suport necessari des del 

Consell Comarcal per difondre aquest projecte i en l’articulació de les demandes que 

sorgeixin. 

 

ACTIVITAT DE LA FUNDACIÓ 

 

Des de la Federació Catalana de Futbol estan portant a terme amb notable èxit un 

programa esportiu d’integració i cohesió social que desenvolupen a través de la seva 

Fundació, amb la complicitat de les Institucions Públiques i de la iniciativa privada. 

 

La Fundació té com a principal objectiu la promoció del futbol a Catalunya en aquells 

àmbits on més ho necessita, és a dir, futbol base català, nens i nenes amb pocs recursos 

econòmics, nouvinguts i entorns marginals amb situacions de risc per així educar i formar 

als nens i nenes que juguen a futbol, inculcant els valors que aquest esport pot transmetre 

                                                 
* Aquesta informació és extreta de la presentació en power point utilitzada a la sessió i de les notes 
recollides pel tècnic del Pla Territorial de Ciutadania i Immigració. 
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mentre es diverteixen i s’integren amb la resta de companys. L'objectiu és fer del futbol un 

element d'integració i cohesió social tot fomentant l'ús de la llengua catalana. 

 

Al iniciar el projecte, des de la Fundació van detectar que hi havia molts nens/es de 

Catalunya que no accedien als clubs de futbol federats per diversos motius: 

- Dificultats econòmiques que suposa el fet de pagar la fitxa federativa anual. 

- Diferències culturals en alguns col�lectius de persones nouvingudes, com poden ser 

el desconeixement del funcionament dels clubs i del futbol federat, no considerar 

l’esport com a un espai d’integració social, etc. 

 

Albert Navas va fer explícit que no es tracta d’un projecte adreçat a cercar els millors 

jugadors de futbol, sinó que, per la funció social que es pretén, està adreçat a aconseguir 

una igualtat de condicions en l’accés dels/de les nens/es amb major dificultat 

independentment del seu nivell tècnic.  A més, també va voler remarcar el fet que no es 

tracta un projecte específic adreçat només a persones nouvingudes, sinó que es tracta 

d’un projecte adreçat tots els nens/es que viuen a Catalunya. 

 

OBJECTIUS DE LA FUNDACIÓ 

 

Arrel d’aquesta detecció, des de la Fundació han tirat endavant aquest projecte amb els 

següents objectius: 

- Potenciar i facilitar la integració de les persones amb pocs recursos a través de la 

pràctica del futbol, desenvolupant programes de formació i subvencionant la quota 

a nens i nenes entre 8 i 14 anys per poder jugar en clubs federats (180 € per 

nen/a). 

- La integració social, esportiva i lingüística d’aquests potencials futbolistes 

mitjançant l’aprenentatge del futbol amb entrenadors qualificats i de parla catalana 

que fomentin l’ús del català. 

- Arribar a totes les comarques de Catalunya, centrant tots els esforços en aquelles 

poblacions o barris on més necessitats es produeixin, ajudant així al major número 

de nens i nenes en situacions problemàtiques i en risc d’exclusió social i que 

gràcies al programa tindran una oportunitat. 

 

METODOLOGIA DE LA FUNDACIÓ 

 

Inicialment aquest projecte ha estat liderat a través de la Fundació amb coordinació amb 

els clubs de futbol, els quals eren els que proposaven aquells nens/es que tenien dificultats 

per poder accedir als clubs i des de la Fundació es becava al club perquè les dificultats 

econòmiques no fossin una barrera per a la seva participació. Aquests clubs cercaven 

els/les nens/es beneficiaris/àries a través del propi club o posant-se en contacte amb els 

serveis socials de l’ajuntament. 
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A mode de resum, els passos seguits han estat els següents: 

 

- Reunió amb els clubs de futbol de Catalunya per explicar el programa. 

- Els clubs de futbol i els Ajuntaments de Catalunya ens fan arribar les propostes 

dels nens/es favorables a rebre l’ajut. 

- La Fundació adjudica els ajuts segons els criteris establerts a fi d’afavorir la 

integració social, esportiva i lingüística dels més desfavorits. 

- Formació de tècnics esportius encarregats de fer el seguiment dels nens/es objecte 

del programa i els informes d’avaluació. 

 

LA FUNDACIÓ  - DADES CONSOLIDADES 

 

De les dues temporades en que s’ha dut a terme, Albert Navas destacà algunes xifres: 

 

- La temporada 2006-07 es van becar 664 nens/es d’un total de 139 clubs de futbol 

i la temporada 2007-08 es van becar 715 nens/es d’un total 169 clubs de futbol. 

- L’any de naixement que més s’han beneficiat d’aquestes beques han estat els 

nens/es nascuts el 1996. 

- El percentatge de nens becats és molt superior al de nenes (98,2% per 1,8%). 

- Per procedències, els beneficiaris han estat la temporada 2006-07 un 51% d’origen 

estranger i un 49% d’origen espanyol i la temporada 2007-08 un 55% d’origen 

estranger i un 45% d’origen espanyol. 

- Hi ha un total de 18 monitors - tècnics esportius de la Fundació repartits en 

diverses comarques de Catalunya. 

- Al Maresme se’n han beneficiat 11 clubs de futbol i un total de 33 nens/es. 

 

A continuació adjuntem els quadres exposats durant la sessió de presentació: 

 

- Beques adjudicades a Catalunya per províncies: 

 

TEMPORADA 2007-2008 

Temp. 06-07 CLUBS PROVINCIA BEQUES Temp. 06-07 

82 108 BARCELONA 466 423 

22 23 GIRONA 80 89 

17 17 LLEIDA 67 60 

5 5 PIRINEUS 26 20 

6 7 TARRAGONA 39 37 

7 9 TERRES DE L'EBRE 37 35 

139 169 TOTALS CATALUNYA 715 664 
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- Gràfic de nens/es segons l’any de naixement: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Gràfic de nacionalitats dels nens/es dins el projecte de la Fundació: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Alemanya, Anglaterra, Armènia, Brasil, Bulgària, Camerun, Índia, Mali, Mauritània, 
Paraguai, Polònia, Veneçuela, República Dominicana, Hondures, Itàlia, Moldàvia, 
Nigèria, Rússia, Guinea, Perú, Romania, Uruguai,  França, Ghana, Ucraïna, etc. 

 

- Nacionalitats dels nens/es dins el projecte de la Fundació: 

 

 

 

 

- Municipis partíceps del projecte en xifres: 

 

 

 

 

 

 

 

 Origen estranger Origen espanyol 

Temp. 06-07 51% 49% 

Temp. 07-08 55% 45% 

Municipis província de... Temp. 07-08 

BARCELONA 60 
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2. Proposta de col�laboració entre la Fundació i els Ajuntaments interessats en 

participar del projecte. 

 

CONTINGUT DE LA PROPOSTA 

 

Estableix la importància i l'oportunitat de generar sinèrgies per promoure el coneixement, 

la pràctica i la difusió de l'esport federat en general i del futbol en particular, especialment 

entre les persones nouvingudes a Catalunya. 

 

El fenomen migratori està implicant canvis substantius en el nostre entorn, que 

reverteixen en la planificació i en el disseny de programes d’intervenció i en la cultura de 

les corporacions i entitats públiques i privades que conformen la nostra societat. 

 

La Fundació vol col�laborar amb els Ajuntaments en el desenvolupament de programes de 

gestió de la convivència, com la mediació ciutadana, orientats a la resolució de conflictes 

socials, cívics i de la ciutadania en general, el foment del civisme i la gestió de la 

diversitat. 

 

L’àrea d’esports dels Ajuntaments té la finalitat de contribuir a la construcció d'una societat 

multicultural, donant suport, participant i dinamitzant aquelles propostes que en l'àmbit de 

l'activitat física, del joc i de l'esport, tinguin com a objectiu assolir un nou model de 

convivència. 

 

La Fundació pretén facilitar als Ajuntaments eines per a la gestió del fet migratori per a la 

inclusió social de les persones estrangeres utilitzant el futbol, difondre la informació i la 

pràctica del futbol federat entre les persones immigrades a Catalunya. 

 

Aquesta iniciativa constitueix una experiència innovadora en l’àmbit de la gestió de la 

diversitat i en la implementació de projectes que afavoreixin els processos d’assentament 

de nous ciutadans a través de l’esport. 

 

PAPER DELS AJUNTAMENTS PER PARTICIPAR EN AQUEST PROJECTE 

 
Arrel de l’experiència adquirida, actualment plantegen la necessitat de treballar aquest 

projecte amb més coordinació i acompanyament amb els ajuntaments interessats. 

D’aquesta manera es podrà disposar de majors recursos, treballar d’una forma més 

coordinada i oferir aquest recurs als diversos clubs del municipi. 

 

Un cop l’ajuntament manifesta la seva voluntat a la Fundació de comptar amb aquest 

recurs, la proposta que la Fundació fa als ajuntaments segueix el següent procés: 
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1. Exposar a l’Ajuntament interessat el projecte de la Fundació, facilitant una relació 

dels clubs del municipi, si és el cas, on la Fundació ja dugui a terme el programa 

d’ajuts a nens/es. 

2. L’Ajuntament, mitjançant els departaments d’Acció Social i Esports, ha d’avaluar 

quins barris del municipi vol aplicar les polítiques socials i esportives més 

adequades a la realitat social del moment, per tal d’arribar a tots els clubs del 

municipi i al major nombre de nens/es. 

3. Signatura d’un conveni de col�laboració entre l’Ajuntament i la Fundació per tal de 

dur a terme el programa (així com el patrocinador, si és el cas); Es proposa 

realitzar una roda de premsa a l’Ajuntament. 

4. Finançament conjunt Ajuntament + Fundació (50% cada ens). El finançament de 

l’Ajuntament pot ser a través de recursos propis o a través d’un patrocinador; en 

aquest sentit destaca una experiència duta a terme a Granollers on el finançament 

de l’ajuntament prové d’una marca esportiva. 

5. Reunió entre l’Ajuntament, la Fundació i els clubs del municipi per explicar el 

programa i establir les bases per buscar i seleccionar els nens/es objecte de rebre 

els ajuts derivats del conveni de col�laboració. 

6. Per tal de seleccionar-los i adjudicar els ajuts, l’Ajuntament, mitjançant els tècnics 

de serveis socials, han de fer arribar a la Fundació un llistat dels nens/es que 

podrien ser objecte del programa (així com les propostes dels clubs). 

7. La Fundació contacta amb el club en qüestió perquè accepti integrar el nen/a i, en 

cas afirmatiu, ho comuniquem a l’Ajuntament per tal de que aquests parlin amb les 

respectives famílies dels nois/es que rebrien l’ajuda (aconsellem que l’educador 

social acompanyi al nen i a les famílies en el primer contacte amb el Club amb la 

finalitat de deixar clars els deures i obligacions d’ambdues parts). 

8. Els tècnics esportius de la Fundació inicien un seguiment específic dels nens/es que 

participin al programa, essent necessari estudiar i avaluar la integració d’aquestes 

persones més enllà d’una vessant estrictament esportiva. 

9. Elaborar una memòria de l’activitat realitzada per avaluar els resultats del 

programa i donar coneixement a l’Ajuntament. 

 

FORMACIÓ I SEGUIMENT DELS TÈCNICS ESPORTIUS 

 

Per poder tirar endavant aquest projecte, la Fundació també forma a tècnics esportius i 

estableix amb ells el seguiment dels joves becats. Les funcions d’aquest tècnic són: 

 

- Assistència als tallers de formació impartits per l’Àrea d’Igualtat i Ciutadania i 

l’Àrea d’Esports de la Diputació de Barcelona, així com de la Secretaria de Política 

Lingüística, per treballar el desenvolupament de criteris d’avaluació en l’àmbit 

social i de l’ús del català en l’àmbit esportiu. 
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- Seguiment mensual de la integració del nen/a ajudat. Assistència als entrenaments 

i partits acompanyats dels entrenadors del club. 

- Valoració de la trajectòria del nen/a i dels principals objectius del programa. 

- Elaborar els informes individuals de les incidències i/o variacions que puguin 

esdevenir, valorant tant la integració social com esportiva i lingüística del nen/a 

(breu exposició en l’aspecte esportiu, social i educatiu). 

- Fomentar entre els entrenadors que diàriament treballen amb els equips de base 

els valors positius del futbol i la metodologia apresa. 

 

QUADRE-RESUM DE LA RELACIÓ ENTRE LES PARTS IMPLICADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Aclariments i dubtes. 

 

Un cop exposat el projecte, van sorgir alguns dubtes que van servir per clarificar algunes 

qüestions: 

- Aquest projecte no pretén ser un recurs per pagar fitxes no pagades de nens/es 

que ja estan jugant en clubs de futbol. El que es pretén és sumar un major 

nombre de fitxes federatives de nens/es que tenen dificultats per poder accedir a 

aquests clubs, doncs l’objectiu és la integració social d’aquests en la xarxa 

normalitzada de clubs federats. 

- La quantitat assignada de beca per nen/a és de 180 €. D’aquesta manera, si el 

club té una quota superior, haurà de decidir si l’assumeix o no cobra la resta 

pendent. En el cas de ser la quota inferior, la quantitat sobrant serà aplicada a un 
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altre beneficiari (per exemple, si la quota anual fos de 90 €, per cada beca 

assignada hi hauria 2 beneficiaris. 

- Per federar-se a nivell base no és necessari un permís de residència, però sí que 

cal algun document oficial que identifiqui el/la nen/a. Si no, ens podem trobar en 

una situació en que un/a nen/a estigués jugant en una categoria inferior a la seva 

edat. 

 

4. Contactar amb la Fundació 

 

Aquells ajuntaments que estiguin interessats en contactar amb la Fundació de la Federació 

Catalana de Futbol, han d’adreçar-se al seu gerent. En el moment de la presentació era  el 

mateix Albert Navas, però del gener de 2009 ens informen que l’actual persona de 

contacte és el següent: 

 

Albert Baza Vales 

Secretari General de la Fundació de la Federació Catalana de Futbol 

Telèfon de contacte: 93.265.24.77 

Correu electrònic: secretaria@fcf.cat 

 

Des del Pla Territorial de Ciutadania i Immigració, a través de Víctor Bassas, tècnic de 

polítiques migratòries, oferim la possibilitat als ajuntaments de respondre també a aquelles 

qüestions i demandes que facin referència al projecte, canalitzar demandes a la Fundació, 

així com la possibilitat d’assistir a la reunió inicial de contacte entre la Fundació i 

l’Ajuntament. Per a qualsevol d’aquestes qüestions, facilitem les dades de contacte: 

 

Víctor Bassas i Segura 

Tècnic de polítiques migratòries del Consell Comarcal del Maresme 

Telèfon de contacte: 93.741.16.16 

Correu electrònic: pla.immigracio@ccmaresme.cat 


