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Salutació del president

Des del moment en què vaig ser investit president del FC Barcelona, el mes 
de gener del 2014, he volgut estar a prop del treball de la Fundació. 
Considero que la seva tasca social amb la infància i la joventut forma part 
del nostre ADN i, avui en dia, no es pot entendre el Club sense aquesta 
entitat, sense els seus projectes o les seves aliances internacionals. Per 
tant, vull agrair i reconèixer des d’aquestes línies la feina feta en aquest 
àmbit durant el mandat del president Sandro Rosell; per mi, tot un 
exemple de com enfocar amb eficàcia i fer tangible, també al territori cata-
là, aquesta feina social.

El futbol és un esport de masses però, per sobre de tot, és un esport 
especialment estimat pels infants. Durant la infància el futbol 
significa quelcom que, en molts casos, ja no es repeteix a la resta  
de les nostres vides. Això ho estan vivint en aquests moments nens  
i nenes de tot el món; de Catalunya, de Ghana o de la Xina, 
independentment dels colors que se segueixin, tant se val el 

continent, l’ètnia o l’idioma. I la Fundació té la responsabilitat de 
traslladar a una nova dimensió aquest amor pel futbol, especialment en 

les primeres etapes de la vida. Aquest nou terreny en el qual ens movem 
és el del foment de valors i, per extensió, el de la cohesió social, el de la 
resolució pacífica de conflictes. Una línia de treball contrastada que 
reforça el reconegut poder transformador d’aquest esport, tan necessari 
en certs contextos, tan oportú en alguns moments de la vida.

I en la vida de la Fundació aquesta no és una temporada qualsevol.  
La Fundació arriba el 2014 als seus 20 anys d’existència. Dues dècades 
plenes d’èxits i fites històriques que demostren que la creació d’aquesta 
entitat ha estat un dels grans encerts en la història del FC Barcelona. Vint 
anys que donen credibilitat a la feina feta i que albiren un futur llarg  
i brillant per endavant. La memòria de projectes que teniu a les vostres 
mans confirma que després d’aquest temps tenim una entitat madura,  
amb projectes consolidats i un gruix de beneficiaris que s’amplia tempora-
da rere temporada. 

Gràcies a tots els que creieu que l’esport és una eina formidable per 
contribuir a la pau i a la convivència. I, en especial, gràcies als socis que, 
amb la vostra complicitat, feu d’aquest projecte una victòria rotunda  
i perdurable.

Josep Maria Bartomeu i Floreta
President del FC Barcelona
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Òrgans de Govern

Patronat
El Patronat és el màxim òrgan de govern de la Fundació FC Barcelona. Aquesta ha estat la composició de l’1-07-13 al 30-06-14:

Equip de treball

Director general
Josep Cortada i Vila
 
Equip
Adrià Alemany i Salafranca 
Yolanda Antín 
Cristina Desco i Magallanes 
Mercè Garriga i Serra 
Nicolás Rubio i Carretero 
Laura Sabaté i Amorós
 
Comunicació FC Barcelona: 
Marc Parramon i Alcalde 

Consell pedagògic
Aquest consell és un òrgan consultiu de la Fundació 
FC Barcelona en l’àmbit de la pedagogia i l’educació:

Francesc Torralba i Roselló
Miquel Martínez i Martín
Francesc Pedró
Jordi Riera i Romaní
Enric Roca i Casas
Teresa Triadú Vila d’Abadal 
Carles Folguera i Felip
Pilar Aguilar
Gonzalo de Castro

President
Sr. Josep Maria Bartomeu i Floreta

 
Vicepresident primer i directiu del FC Barcelona
Sr. Ramon Pont i Amenós
 
Vicepresident segon i directiu del FC Barcelona

Sr. Ramon Cierco i Noguer
 

Vicepresident quart
Sr. Gabriel Masfurroll i Lacambra
 
Vicepresidenta cinquena
Sra. Lola Bou i Camps
 
Vicepresident sisè
Sr. Ramon Palou i Godall
 
Secretari
Sr. Sergi González i Delgado 

Vocals 
Sr. Xavier Aguilar i Huguet 
Sr. Ramon Alfonseda i Pous 
Sr. Jordi Bellmunt i Fernández 
Sr. Mohammed Chaib Akhdim 
Sr. Carles Cuní i Llaudet 
Sr. Ramon Garriga i Saperas  
Sr. Antonio Llarden i Carratalá 
Sra. Rosa Maria Lleal i Tost 
Sr. Josep Maldonado i Gili
Sr. Xavier Pérez i Farguell 
Sr. Josep Maria Prat i Puig 
Sr. Enric Roca i Mateo
Sra. Marta Rodríguez de Llauder Santomá
Sr. Manel Royes i Vila 
Sr. Eduard Sans i Subirana 
Sr. Antoni Tombas i Navarro 
Sr. Joaquim Triadú i Vila-Abadal 
Sr. Iñaki Urdangarin Liebaert

President
Sr. Sandro Rosell i Feliu
Va causar baixa per dimissió el 23-01-14

 

Vicepresident tercer i directiu del FC Barcelona
Sr. Eduard Coll i Poblet
Nomenat el 17-03-14. Va causar baixa per dimissió el 16-06-14

Vocal
Sr. Joan Mas i Brillas
Va causar baixa per dimissió el 07-04-14
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Carta del vicepresident

Fer balanç de la responsabilitat social corporativa del FC Barcelona és 
sempre una tasca, a més d’imprescindible, molt gratificant. Omplim una 
temporada més les planes d’aquesta memòria amb la foto fixa dels 
projectes de la Fundació que durant tot l’any han bategat amb intensitat 
per la geografia catalana i del món; sempre enriquint-se d’experiències, 
sumant noves complicitats.

Enguany cal destacar la consolidació al territori del programa Barçakids, 
una proposta que ha fet arrels a la comunitat educativa i que continua 

sumant entusiastes al lema Qui té valors, guanya. D’altra banda, 
FutbolNet ha continuat la seva reeixida singladura pel país i ha 
aconseguit notables fites al Pròxim Orient de les quals ens sentim 
especialment orgullosos. Parlo de la incorporació de les noies a 
aquesta metodologia en les versions qatariana i omanita. Era un 
dels reptes assumits per la Fundació FC Barcelona en la seva 
aplicació en aquest territori i ho hem aconseguit gràcies a un intens 

treball social que ha posat del nostre costat la confiança de les 
diferents comunitats locals. Igualment amb el COI, en altres latituds, la 

força del projecte continua divertint i educant milers de joves en una 
trentena de països africans.

Aquesta també ha estat una temporada d’estrenes. Ha començat a 
caminar –i de quina manera- el projecte Joves Solidaris, una nova proposta 
pel foment de la cultura de l’esforç entre els adolescents. En aquest cas ha 
servit per encendre l’espurna de la constància i del treball en equip entre 
els joves, per fer-los veure que poden ser útils a la societat, que tothom 
pot contribuir a fer el nostre entorn una mica millor. I hem quedat 
sorpresos per l’interès, la creativitat i la dedicació del miler de joves 
implicats. Ens han demostrat que estan disposats a revertir la crisi de 
valors que impera en els nostres dies i que són conscients que és vital que 
cadascú aporti el seu granet de sorra, en definitva, el millor de cadascú.

Per tirar tot això endavant ha estat imprescindible el paper del nostre 
Patronat, al qual vull agrair especialment la seva dedicació i sensibilitat; 
així com a totes les entitats col·laboradores, tècnics i educadors que fan de 
la seva feina una passió. Moltes gràcies!

Ramon Pont i Amenós
Vicepresident primer de la Fundació FC Barcelona
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1 Alella (Barçakids)
2 Almacelles (FutbolNet)
3 Amposta (Barçakids i FutbolNet)
4 Badalona (FutbolNet i Joves Solidaris)
5 Balaguer (Barçakids)
6 Banyoles (Barçakids i FutbolNet)
7 Barcelona (Barçakids, FutbolNet  

 i Joves Solidaris)
8 Berga (Barçakids i Joves Solidaris)
9 Bellpuig (FutbolNet)

10 Bellvís (Joves Solidaris)
11 Calp, el País Valencià (Barçakids)
12 Cambrils (FutbolNet)
13 Cardona (FutbolNet)
14 Cervera (Joves Solidaris)
15 Cornellà de Llobregat (Barçakids,  

 FutbolNet i Joves Solidaris)
16 El Vendrell (FutbolNet  

 i Joves Solidaris)
17 Esplugues de Llobregat  

(Joves Solidaris)

18 Fornells de la Selva (Barçakids)
19 Fraga, la Franja de Ponent (Barçakids)
20 Gavà (Joves Solidaris)
21 Girona (Joves Solidaris)
22 Granollers (Barçakids)
23 L’Alguer, Sardenya, Itàlia (Barçakids)
24 La Garriga (Joves Solidaris)
25 La Massana, Andorra (Barçakids) 
26 La Roca del Vallès (Barçakids)
27 La Secuita (Barçakids)
28 La Seu d’Urgell (Barçakids)
29 Les Borges Blanques (Barçakids,  

 FutbolNet i Joves Solidaris)
30 Les Preses (Barçakids)
31 L’Escala (Barçakids)
32 L’Hospitalet de Llobregat (Barçakids  

 i Joves Solidaris)
33 Lleida (Barçakids i Joves Solidaris)
34 Lloret de Mar (FutbolNet)
35 Manacor, Mallorca (Barçakids)
36 Manlleu (Joves Solidaris)

37 Manresa (FutbolNet)
38 Martorelles (Barçakids)
39 Mataró (Joves Solidaris)
40 Mollet del Vallès (Barçakids)
41 Navàs (Barçakids)
42 Palamós (Barçakids)
43 Prades de Conflent, Catalunya Nord  

 (Barçakids)
44 Prats de Lluçanès (Barçakids)
45 Premià de Mar (Barçakids)
46 Puigcerdà (FutbolNet)
47 Reus (Joves Solidaris)
48 Ripoll (Joves Solidaris)
49 Roses (Barçakids)
50 Rubí (Barçakids)
51 Sabadell (Joves Solidaris)
52 Salt (Barçakids i Joves Solidaris)
53 Sant Boi de Llobregat (Barçakids)
54 Sant Carles de la Ràpita (Joves Solidaris)
55 Sant Climent de Llobregat (Barçakids)
56 Sant Cugat del Vallès (Joves Solidaris)

57 Sant Esteve Sesrovires (Barçakids)
58 Sant Pere de Ribes (Joves Solidaris)
59 Santa Coloma de Farners (Barçakids  

 i Joves Solidaris)
60 Sta. Coloma de Gramenet (Joves Solidaris)
61 Tarragona (Barçakids i Joves Solidaris)
62 Tàrrega (Barçakids)
63 Térmens (Barçakids)
64 Terrassa (Barçakids i Joves Solidaris)
65 Tona (Barçakids)
66 Torredembarra (Barçakids)
67 Tortosa (FutbolNet i Joves Solidaris)
68 Valls (Joves Solidaris)
69 Vielha e Mijaran (Barçakids)
70 Viladecans (Barçakids)
71 Viladecavalls (Barçakids)
72 Vilafranca del Penedès (Barçakids)
73 Vilanova i la Geltrú (FutbolNet  

 i Joves Solidaris)
74 Vilassar de Mar (Barçakids) 

La Fundació als Països Catalans





Barçakids
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‘Barçakids’

La temporada 2013/14 ha suposat el segon curs de Barçakids a les 
escoles després d’un inici ple d’èxit la temporada anterior. Enguany el 
projecte s’ha consolidat notablement entre la comunitat educativa i s’ha 
fet el seu espai en els currículums educatius de molts dels centres.

El projecte, dirigit a nens i nenes de 6 a 12 anys (Educació Primària), 
pretén fomentar i consolidar el seu sistema de valors basant-se en els 
principis pedagògics de l’esport, posant-ho en pràctica a través de 
l’activitat física i l’expressió oral i escrita. 

Durant el curs Barçakids ha recorregut 11.700 quilòmetres, s’ha aplicat a 
60 escoles dels Països Catalans, i ha donat continuïtat a la vocació d’estar 
present a tots els territoris de parla catalana. El projecte s’ha implementat 
en centres públics, concertats i privats de Catalunya, la Franja de Ponent, 
el País Valencià, les illes Balears, Andorra, la Catalunya Nord i l’Alguer.

Barçakids ha estat avalat i assessorat, un any més, pel Consell Científic 
Pedagògic de la Fundació FC Barcelona.

Time-lapse del 
muntatge de l’Edukit 
de Barçakids



15

Comptant l’àmbit virtual i el presencial, Barçakids ha tingut aquest curs 
uns 15.000 beneficiaris. Aquests són els valors i els esports més triats per 
les escoles.

Reforç de la versió virtual fcbkids.cat
La plataforma en línia del projecte (www.fcbkids.cat) s’ha ampliat amb 
nous e-learnings, jocs i activitats educatives i el blog ha continuat oferint 
cròniques de les sessions i entrevistes amb mestres i pedagogs. Amb 
aquestes novetats, tant els mestres com els beneficiaris i les seves 
famílies han pogut continuar vinculats al projecte a través de la seva 
versió en línia. El web ha registrat durant la temporada 14.500 usuaris, 
22.500 sessions i gairebé 130.000 pàgines vistes amb una mitjana de 
temps de visita per usuari de quasi sis minuts.

15.000 beneficiaris 
Pel que fa a la part presencial, uns 150 infants per centre, en tres jornades 
lectives, han tingut l’oportunitat de ser els protagonistes d’aquesta experi-
ència pedagògica que utilitza l’expressió oral, l’expressió escrita i la 
pràctica esportiva per vehicular tots els seus continguts.

Cada escola ha escollit, de la llista següent, un valor i un esport com a 
eixos vertebradors de l’activitat:

atle tis m e

fu t bolb eis b ol

r u g bi 

ho q u ei

ha n d bol

ambició

humilitat

esforç

respecte

treball
en equip

ha n d bol

treball
en equip

respecte

r u g bi 

fu t bol
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El projecte també ha estat present, a través d’un ampli estand, a 
les Festes de la Mercè de Barcelona i al Festival de la Infància. I 
durant el mes de maig es va dur a terme també una sessió 
especial al Camp Nou per als socis del Super3 que van guanyar 
un concurs impulsat per aquest canal.

Guardonat amb el Premi Proteus
El mes de desembre Barçakids va ser guardonat en la categoria 
d’esport en la cinquena edició dels Premis Proteus. Aquests 
premis estan impulsats per l’editorial Proteus, especialitzada en 
l’àmbit de la filosofia i l’ètica, i destaquen anualment aquelles 
persones, entitats o projectes que treballen per promoure l’ètica 
i els valors socials en diferents sectors.
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Avaluació tècnica
El projecte ha tornat a ser molt ben rebut des 
d’un punt de vista qualitatiu tant per part dels 
beneficiaris com per part de la comunitat 
educativa i de les famílies. Pares i mestres 
consideren que l’eina reforça molt positivament 
l’imaginari de valors dels infants i està en total 
concordança amb els projectes d’educació en 
valors de les escoles.

Segons l’informe de satisfacció del projecte 
elaborat per l’empresa DEP Institut, Barçakids va 
deixar un molt bon record a les escoles per on va 
passar, com demostren les dades de les 
enquestes realitzades als mestres:

L’alumnat 
ha gaudit 
de l’activitat

L’ús de les tecnologies 
durant l’activitat 
(tablets, vídeos, etc.) 
han afavorit 
l’aprenentatge 
del valor treballat

Les activitats han 
captat l’atenció 
i interès de l’alumnat 
al llarg de la jornada

El contingut del 
programa ha 
facilitat el treball 
posterior d’educació 
en valors a la classe

9,6 9,3 9,2 8,5

(Valoracions sobre 10)
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Consolidació de la revista ‘Barçakids’
La revista mensual de Barçakids, que s’edita l’últim diumenge de cada mes amb 
el diari El Punt Avui, ha comptat enguany amb 11 números amb un tiratge de 
45.000 exemplars cadascun.

Aquest projecte editorial té la voluntat de ser una eina educativa i d’entreteni-
ment que fomenti els valors derivats de l’esport. Entre els continguts més 
destacats s’hi troben les tires còmiques de l’Sportman i el Xiulador, els enigmes 
de la Blua Scarlett (nou personatge d’aquesta temporada), els contes, les 
receptes de cuina saludables, així com reportatges culturals, entrevistes i 
curiositats sobre el FC Barcelona.
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El que més  
m'ha agradat de 
'Barçakids' és que 

treballàvem 
mentre apreníem!

BERTA, 8 ANyS. 
Escola Pia Sarrià-Calassanç. 

Barcelona.

Esforç és allò 
que es realitza 
quan un no es 
rendeix mai.

CLASSE DE 5è DE PRIMàRIA  
de l’Escola Valeri Serra.  

Bellpuig.

La tolerància  
és saber posar-se  

a la pell dels altres, 
comprendre'ls  
tal com són.

CLASSE DE 6è DE PRIMàRIA  
de l’Escola Roureda. 

Sabadell. He après que 
no és només 'jo',  

és 'nosaltres'.
JANA, 9 ANyS. 

Escola Santa Anna. 
Lleida.

Mai oblidaré  
'Barçakids'!
MARTINA, 6 ANyS. 

Escola La Serreta. 
Alella.

Si et 
compromets 

amb el teu equip,  
no els pots fallar, 
passi el que passi.

MARC, 9 ANyS. 
Escola Xarxa. 

Berga.





FutbolNet



22

‘F
ut

bo
lN

et
’

‘FutbolNet’

‘FutbolNet’ a Catalunya
Aquesta temporada s’han ampliat els continguts de FutbolNet amb la 
creació d’un nou manual per als monitors que ha incorporat una millora 
del material pedagògic i la inclusió d’esports convidats com el touch 
rugbi, l’handbol, el voleibol i el joc de cordes, entre d’altres. Enguany  
les sessions han estat enfocades a fomentar els valors següents:  
l’esforç, el respecte, el treball en equip, la humilitat i l’ambició.

Objectius del programa
La missió de FutbolNet és utilitzar el futbol com a eina d’educació per 
treballar els valors associats a l’esport i fomentar el canvi d’actituds, 
promoure la igualtat de gènere i oferir un espai de trobada, diàleg  
i intercanvi per fomentar la cohesió i la inclusió social.

El projecte també persegueix prevenir l’absentisme i l’abandonament 
escolar, reduir la conflictivitat i ser un punt de trobada i de diàleg per  
a les famílies dels beneficiaris i la comunitat local en general.
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Estructura pedagògica del projecte

Els valors s’han treballat en mòduls de 7 sessions amb els continguts següents:

1a  Sessió habitual (activitat trenca-gel, activitat d’aprenentatge, partit i reflexió)
2a  Sessió habitual (activitat trenca-gel, activitat d’aprenentatge, partit i reflexió)
3a  Sessió de lligueta de partits
4a Sessió habitual (activitat trenca-gel, activitat d’aprenentatge, partit i reflexió)
5a  Sessió d’esport convidat
6a  Sessió de lligueta de partits
7a  Sessió de lideratge i apoderament

Cada grup ha realitzat 44 sessions (42 d’habituals i 2 d’avaluació). 

Beneficiaris
Durant la temporada 2013/14 han participat a FutbolNet Catalunya 28.000 infants i joves 
d’edats compreses entre els 10 i els 16 anys escollits seguint criteris de vulnerabilitat 
social. El programa s’ha aplicat a espais esportius públics. 

Província 
de Barcelona
Badalona, ciutat 
de Barcelona (3 seus: 
IES Miquel Tarradell, IES 
Flos i Calcat i IES Príncep 
de Viana), Cardona, 
Cornellà, Manresa  
i Vilanova i la Geltrú

Província  
de Tarragona
Amposta
Cambrils
Tortosa
El Vendrell

Província  
de Lleida
Almacelles
Bellpuig
Les Borges Blanques

Província  
de Girona
Banyoles
Lloret de Mar
Puigcerdà

Ciutats on s’ha aplicat el projecte
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Avaluació general
Segons els resultats de l’informe d’avaluació del programa elaborat per 
l’empresa DEP Institut, els beneficiaris destaquen un molt alt nivell de 
satisfacció del projecte en general. En particular, fan incidència també molt 
positivament en les instal·lacions on s’hi ha aplicat, així com en la tasca 
dels educadors i en el fet que s’hi treballin els valors associats a l’esport.

Altres dades rellevants de l’avaluació

Participants que consideren 
que FubolNet està bé 
o molt bé

Participants que asseguren 
que els agradaria tornar 
a participar a FutbolNet

Participants que asseguren 
aplicar moltes vegades o 
sempre en la seva vida diària 
els aspectes apresos a FutbolNet

91,2% 90,7% 73,8%

L’informe també ressalta que els Ajuntaments de les localitats on s’ha 
aplicat el projecte valoren “molt positivament la proximitat i la flexibili-
tat” mostrada per la Fundació durant l’execució de FutbolNet. Les 
observacions no participants de l’estudi també destaquen l’“alt nivell  
de proactivitat dels educadors en la millora contínua del programa”.
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Aquest projecte ha estat possible gràcies a la col·laboració de l’IBE (Institut 
Barcelona Esports), les Diputacions de Barcelona, Girona, Lleida i Tarrago-
na, així com dels ajuntaments de les localitats on s’ha aplicat, l’Obra Social 
de “la Caixa” i l’Agència Catalana de Consum i la Fundació SHE.

Durant la temporada la Fundació també ha col·laborat en l’adaptació de la 
metodologia de FutbolNet per a infants i joves amb paràlisi cerebral, de la 
mà d’ASPACE (Associació de Paràlisi Cerebral), així com per a persones en 
procés terapèutic per addiccions, amb l’entitat Projecte Home.
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‘FutbolNet’ al Pròxim Orient
Aquest ha estat el segon any d’implementació del projecte FutbolNet al 
Pròxim Orient, a Qatar, l’Iraq i Oman, de la mà de la companyia SHELL. 

A Oman i l’Iraq el projecte s’ha centrat en la transmissió dels valors 
inherents al món del futbol. I a Qatar, el projecte s’ha concentrat en la 
transmissió d’hàbits saludables, alineant-se amb els objectius del país de 
disminuir l’obesitat infantil i fomentar els bons hàbits entre els joves. 
Segons les avaluacions realitzades els resultats aconseguits han estat 
molts bons.

Incorporació de les noies
En aquest segon any, el projecte ha tornat a mobilitzar 1.000 beneficiaris 
a cadascun dels tres països. Tots ells han gaudit del projecte i de la 
metodologia durant un total de 96 hores d’entrenament i aprenentatge 
actiu i lúdic.

A més, el projecte s’ha obert a les noies a Qatar i a Oman en una 
primera prova pilot de gran importància en aquesta regió. Els resultats 
han estat molt positius i tant les participants com les famílies han gaudit 
d’aquesta experiència, que es va tancar amb la celebració del primer 
festival del projecte per a noies que es va celebrar el mes de maig a 
Oman, amb l’assistència de la princesa Muna en representació de la 
família reial del país.

FutbolNet a Oman
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Avaluació general
FutbolNet al Pròxim Orient ha aconseguit un any més els seus objectius.  
Ha arribat a 3.000 beneficiaris i els ha transmès a tots ells valors de gran 
importància per al seu futur. 

El projecte ha rebut reconeixements a tots tres països per part dels 
diferents ministeris i entitats locals que han participat en la seva 
execució. Entre aquests guardons destaca el prestigiós Silver Award en  
la categoria de Millor Iniciativa Esportiva de Desenvolupament Juvenil  
en la gala Sports Industry Awards 2014 celebrada a Dubai. 

El mes de gener una trentena de participants de FutbolNet a Qatar van 
fer un entrenament amb els jugadors del Cadet A que eren a Doha amb 
motiu d’un torneig. D’altra banda, el mes de març diversos membres de 
l’Agrupació Barça Jugadors van visitar una sessió de FutbolNet a Oman  
i van oferir una xerrada als seus beneficiaris. 





Joves Solidaris
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‘Joves Solidaris’

Joves Solidaris és un nou programa que pretén mostrar als adolescents la 
importància de l’esforç i del treball en equip. L’eix principal és la tria, la 
preparació i la implementació, per part de diversos grups de joves, de 
diferents projectes solidaris destinats a la seva comunitat local. 

Aquest programa els convida a portar a terme un projecte social que, 
mitjançant l’acció col·lectiva, permeti donar respostes a les necessitats 
del seu entorn més immediat: des de la neteja de boscos fins a l’intercan-
vi generacional entre avis i néts, passant per intervencions socials als 
hospitals, i també activitats esportives amb finalitats solidàries.

Joves Solidaris compta amb la col·laboració del Departament d’Educació, 
la Federació Catalana de Futbol i la Fundació Obra Social “la Caixa” i està 
basat en la metodologia educativa de l’Aprenentatge Servei (APS). Es 
tracta d’una proposta educativa en què els participants es formen 
treballant sobre necessitats reals de l’entorn amb l’objectiu de millorar-lo 
i assolint un paper actiu en la seva comunitat. 
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Un miler de joves implicats 
Joves Solidaris pretén visualitzar les capacitats dels joves en el seu propi 
entorn i, per extensió, arreu del territori, fomentant la seva implicació en 
la societat. La transmissió de valors és l’objectiu principal del projecte, 
remarcant especialment el valor de l’esforç, unit a altres conceptes tan 
importants com la responsabilitat, el compromís, la motivació, la 
capacitat de superació i el treball en equip a fi d’assolir reptes que 
transcendeixin la mateixa persona.

Els seus beneficiaris han estat un miler de nois i noies d’entre 14 i 17 
anys, dividits en 40 grups de treball: 27 pertanyien a centres escolars (4t 
d’ESO, 1r de Batxillerat o Cicles Formatius), 7 a clubs esportius i 6 a 
entitats juvenils.
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‘Joves Solidaris’

Cinc fases de setembre a juny
El projecte s’ha dividit en 5 fases: Apunta-t’hi, Mira i decideix, Prepara’t, 
Actua i Comparteix. La primera fase del projecte es va iniciar al mes 
setembre, en què es van formar els grups. En les fases següents els 
participants van encetar una ronda de reunions en què van reflexionar, 
decidir i dissenyar quines i com serien cadascuna de les seves iniciatives. 
Els joves, per tal de decidir el seu projecte solidari, van analitzar la seva 
comunitat, les necessitats més punyents i les seves pròpies capacitats. Al 
llarg de tota la ideació i preparació van estar tutelats per pedagogs 
especialistes en la matèria que els van guiar i acompanyar en uns 16 
tallers per grup. 
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Ampli rang de beneficiaris
Finalment, després de sis mesos de preparació, entre els mesos d’abril  
i juny els més d’un miler de joves van executar els 40 projectes solidaris 
arreu de tot Catalunya. Les activitats van arribar a més de 2.500 
beneficiaris directes i a més de 9.000 beneficiaris indirectes. Gran part 
d’aquests, pertanyents a 141 entitats socials. 

Els col·lectius i àmbits sobre els quals han incidit principalment els 
projectes han estat els infants i adolescents, gent gran, nouvinguts amb 
dificultats d’integració, persones amb diversitat funcional, persones amb 
vulnerabilitat, ecologia, entorn urbà, lleure i cultura.
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‘Joves Solidaris’

Els 40 projectes solidaris han estat molt diversos i s’han implementat 
amb gran èxit. Alguns d’aquests han consistit en:

– Recaptes d’aliments i material escolar
– Rifes solidàries
– Jornades lúdiques amb infants hospitalitzats
– Tallers i acompanyament de gent gran
– Tornejos de futbol i caminades amb finalitats solidàries
– Visites historicoculturals
– Jornades d’intercanvi intergeneracional
– Mostres culturals
– Activitats amb col·lectius vulnerables o diversitat funcional
– Intercanvis lingüístics
– Neteja d’espais urbans i naturals
– Tallers de noves tecnologies 

La cloenda del projecte es va realitzar el mes de juny al Camp Nou amb la 
presència del president del FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu. Durant 
l’acte els participants en el projecte van poder compartir les seves 
experiències i resultats.
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Molt bona valoració per part dels implicats
Joves Solidaris ha tingut molt bones valoracions tant per part dels joves 
participants com dels tutors i directors dels centres als quals pertanyen. 
Els directors dels centres han valorat molt positivament l’ús de la 
metodologia de l’Aprenentatge i Servei (4,5 sobre 5), així com la implemen-
tació del projecte (4,6 sobre 5). Més del 50% dels centres afirmen que han 
vist un canvi positiu en els seus alumnes al llarg del projecte.

Per part dels alumnes, una de les principals consideracions ha estat que, 
per primer cop en la seva etapa escolar, són ells, i no l’escola o les 
famílies, els qui han organitzat i dut a terme un projecte. Això els ha 
generat una gran satisfacció, tot i que al principi, han reconegut, els va 
costar assumir la responsabilitat que en la seva implementació el 
projecte requeria.

Videoresum dels 
projectes de 

Joves Solidaris





Som el que mengem
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‘Som el que mengem’

Per tercera temporada consecutiva Som el que mengem ha promogut 
entre els infants i joves els bons hàbits, utilitzant com a referents de bona 
alimentació i de pràctica esportiva els jugadors del primer equip, els 
joves talents de la Masia i els veterans. La campanya ha ofert diverses 
activitats, com per exemple, tallers itinerants d’alimentació saludable, 
concursos i materials divulgatius sobre la dieta sana a través del web 
oficial: www.somelquemengemfcb.cat

Som el que mengem ha comptat amb la col·laboració de la Fundació 
Alícia, la Fundació SHE (Science, Health and Education), l’Obra Social  
“la Caixa”, l’Institut de Mercats de Barcelona, la Fundació Dieta Mediter-
rània, la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona (IBE).
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Amb Ruscalleda, Cesc i Bartra
Enguany els protagonistes de la campanya han estat la reconeguda xef 
Carme Ruscalleda i els jugadors del primer equip Cesc Fàbregas i Marc 
Bartra. En la campanya gràfica i audiovisual tots tres conviden els joves a 
menjar de manera saludable sota l’eslògan Cuina bé, menja sa, juga 
millor! En aquesta nova etapa Som el que mengem ha volgut familiaritzar 
els joves amb la cuina, com a primer pas per seguir una dieta equilibrada. 

L’acte de presentació es va dur a terme el 9 de desembre del 2013 al 
Mercat de la Concepció de Barcelona amb la presència del president 
Sandro Rosell acompanyat del conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya, Josep Maria 
Pelegrí, i la xef Carme Ruscalleda, entre altres personalitats. 

Espot de la 
campanya amb 

Ruscalleda, 
Cesc i Bartra
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‘Som el que mengem’

Web amb material educatiu
El principal actiu de la campanya ha estat el seu web (www.somelque-
mengemfcb.cat), protagonitzada pels jugadors del primer equip i on, de 
la seva mà, infants i joves han pogut consultar materials divulgatius 
sobre la dieta sana i la pràctica de l’esport. 

A més dels vídeos de la campanya s’han ofert videoreceptes, així com la 
possibilitat de demostrar els coneixements sobre la dieta sana amb el 
concurs El cuiner del Barça, que en les seves dues edicions va tenir la 
participació de més de 8.000 usuaris.
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En el marc de la campanya la xef Carme Ruscalleda va visitar les 
instal·lacions de la Masia, on va poder conèixer personalment la dieta 
que segueixen els esportistes de les categories formatives del  
FC Barcelona.

Al mes d’abril la campanya va ser present a la Fira Alimentària de 
Barcelona en el marc del X Congrés Internacional Dieta Mediterrània. Allà 
també va ser guardonada per la Fundació Dieta Mediterrània, segons el 
jurat, en reconeixement a “la valuosa contribució en la difusió dels 
beneficis de la Dieta Mediterrània entre els més joves”.





Aliances
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Aliances

Aliança amb l’Unicef 
Durant la temporada la Fundació i l’Unicef van 
acordar renovar la seva aliança fins al 2016. 
Amb aquesta ampliació l’entesa que va néixer 
el 2006 es consolida en la lluita per millorar la 
vida de milers d’infants d’arreu del món. La 
Fundació manté el seu compromís de destinar 
1,5 milions d’euros anualment a projectes 
conjunts i a mantenir el logotip de l’Unicef a la 
samarreta del primer equip.

Al llarg de la temporada, el president del FC 
Barcelona, Josep Maria Bartomeu, es va reunir 
amb els principals representants de l’Unicef per 
reforçar el compromís de les dues institucions 
que, fruit de la seva acció conjunta, han ajudat 
a millorar la vida de més de 200.000 infants.

Amb motiu de la gira asiàtica del primer equip 
els jugadors Leo Messi i José Manuel Pinto van 
participar a Bangkok en un acte conjunt amb 
infants amb discapacitats intel·lectuals 
integrants de l’equip tailandès de futbol dels 
Special Olympics.

Treballs a la Xina, el Brasil,  
Sud-àfrica i Ghana
Durant els últims mesos, a la Xina, el principal 
objectiu ha estat millorar la vida dels nens que 
viuen en zones remotes i rurals. S’han dotat 
d’equipament esportiu i recreatiu 50 escoles i 
més de 6.000 nens han estat atesos en centres 
socials de l’Unicef on es lluita contra la 
violència, l’abús i l’explotació.

Al Brasil, l’aliança s’ha centrat en nens amb 
discapacitat de 12 ciutats que han estat seus de 
la Copa del Món de Futbol, on 500 mestres 
s’han format en educació inclusiva.

I a Sud-àfrica i Ghana les accions s’han basat a 
millorar l’educació i les capacitats dels mestres. 
Entre els dos països s’han format uns 800 
educadors en la lluita contra l’abandonament 
escolar. A més, a Ghana 12.500 nenes han 
participat en el programa Techno Girl amb la 
intenció d’enfortir-ne l’educació.
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Aliances

La Fundació i la Bill & Melinda Gates Foundation han continuat treballant 
conjuntament en l’eradicació de la pòlio al món.

Durant la temporada els esforços s’han centrat també en el disseny 
d’una campanya global de foment de la salut i el benestar de la infància 
arreu del món.

La col·laboració entre ambdues entitats està inspirada sempre per la 
filosofia i les idees de la Carta Anual que Bill Gates fa pública cada inici 
d’any i que fonamenta les bases del treball de la seva Fundació per als 
propers mesos. La carta corresponent al 2014 va estar dedicada a 
trencar els estereotips i els mites que envolten la pobresa, probable-
ment, el millor exercici per assumir aquest repte frontalment i sense 
prejudicis.

En la introducció del seu text, titulat 3 mites que frenen el progrés dels 
pobres, Gates feia aquesta reflexió:

“Des de pràcticament tots els punts de vista, el món mai havia estat tan 
bé com avui [...] Un pensaria que aquest sorprenent progrés seria motiu 
de gran celebració, però la veritat és que a la Melinda i a mi ens sorprèn 
constatar quanta gent està convençuda que el món va a pitjor. La creença 
que el món no pot fer res per eradicar la pobresa extrema i les malalties 
és no tan sols errònia, sinó també nociva. [...]”

Els tres mites que desmunta Gates són els següents:

-Els països pobres estan condemnats a seguir pobres
-L’ajuda exterior és un malbaratament
-Salvar vides contribueix a la superpoblació

 Aliança amb la Bill & Melinda Gates Foundation

Carta Anual 2014 
de Bill Gates
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Aliances

Aliança amb el COi 
En el marc de l’aliança amb el Comitè Olímpic Internacional es va 
celebrar la segona edició de l’Olympafrica FutbolNet Cup a l’Àfrica.

Aquesta edició del torneig es va iniciar amb l’execució d’un seminari per 
a formadors de 13 nacions a la capital de Togo, Lomé, on els represen-
tants dels nous països que es van incorporar en aquesta segona edició 
van aprendre la metodologia de FutbolNet, eix central del joc en el 
torneig.

El torneig es va dur a terme en un total de 35 països africans: el Benín,  
el Burundi, Burkina Faso, Camerun, les Comores, Congo Brazzaville, la 
Costa d’Ivori, Eritrea, Etiòpia, Gàmbia, Guinea Bissau, Lesotho, Libèria, 
Malawi, Mali, Maurici, Moçambic, Níger, Nigèria, República Centreafrica-
na, República Democràtica del Congo, Ruanda, Santo Tomé i Príncipe,  
les Seychelles, el Senegal, Sierra Leone, Somàlia, Sudan, Swazilàndia, 
Tanzània, Togo, el Txad, Uganda, Zàmbia i Zimbàbue.
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Torneig durant 4 mesos 
Hi van participar gairebé 100.000 beneficiaris d’entre 12 i 15 anys que 
van gaudir i aprendre en els milers de partits de FutbolNet que es van 
disputar al llarg del continent africà. Aquest torneig es juga al llarg de 4 
mesos i els seus participants guanyen i perden els partits segons la 
metodologia FutbolNet, fet que obliga tots els jugadors a complir amb les 
normes que ells mateixos han pactat. El joc es desenvolupa sense l’ajuda 

de cap àrbitre, circumstància que fomenta el diàleg i la resolució positiva 
de conflictes. 

Totes dues institucions han valorat molt positivament aquesta segona 
edició del torneig i han posat les bases del que serà la tercera edició la 
temporada 2014/15.
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Aliances

Aliança amb el BiD

El mes de març es va iniciar la segona edició del projecte FutbolNet a Rio de 
Janeiro. El projecte es desenvolupa en el marc del projecte Nossa Vila, 
impulsat per la Secretaria Municipal d’Esports de la ciutat, i compta amb 
l’experiència del BID i amb el suport de la Fundació Mapfre, entre altres 
entitats. 

Aquest projecte local té com a objectiu dinamitzar activitats que utilitzen 
l’esport com a eina per a l’educació en valors i per a la promoció dels drets 
dels infants. La filosofia i objectius de FutbolNet tenen un encaix excel·lent 
en el currículum educatiu dels centres on s’aplica i complementen adequa-
dament el quadre de continguts educatius que marca la municipalitat.

600 beneficiaris directes
FutbolNet s’ha implementat al complex esportiu Vila Olímpica Carlos 
Castilho de la comunitat d’Alemão i dos mesos després a la Vila Olímpica 
Maré de la comunitat de Maré. Es tracta de dues faveles que estan situades 
a la zona nord de Rio de Janeiro i que tenen una alta densitat de població, 
un alt índex de pobresa, violència i compten amb circuits delictius lligats al 
narcotràfic. El projecte té aproximadament entre els dos centres uns 600 
beneficiaris d’edats compreses entre els 6 i 16 anys.

Aquesta segona edició es va iniciar amb un seminari de formació de 25 
hores sobre la metodologia i els continguts del projecte, on hi van participar 
60 professionals, la majoria monitors esportius de la Vila Olímpica Carlos 
Castilho, de la de Maré, així com professionals d’altres Viles Olímpiques. 

(Banc interamericà de Desenvolupament)
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Aliances

Aliança amb la Fundación Leo Messi
En el marc de l’aliança amb la Fundación Leo Messi, al mes de març, 
el crac argentí va rebre una trentena d’infants i joves japonesos 
pertanyents a diferents clubs de futbol del país nipó. Provenien de 
la província d’Iwate, una zona costanera que va ser de les més 
devastades pel terratrèmol i el tsunami que va afectar el nord 
d’aquest país al març del 2011. Van viatjar a Barcelona acompanyats 
pels seus entrenadors i diversos traductors i van ser convidats per 
la Fundació FC Barcelona i la Fundación Leo Messi a participar en 
diverses activitats a les instal·lacions del Club.
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‘FutbolNet’ i el mal de Chagas
El mes d’abril es va iniciar el programa FutbolNet a l’Argentina a les 
escoles 551 de secundària i 6.430 de primària del barri de Tablada de la 
ciutat de Rosario. Tablada és un barri de la zona sud, amb un alt índex de 
pobresa, embarassos d’adolescents, abandonament escolar, violència i 
circuits delictius lligats al narcotràfic. 

Aquesta primera edició té 250 beneficiaris d’entre 10 i 16 anys i es va 
encetar amb un seminari de formació de 22 hores en què hi van  
participar 45 professionals, la majoria professors de les escoles on es  

 
desenvolupa el projecte. Les sessions es van engegar el mes de maig  
i està previst que acabin el mes de novembre.

Durant la temporada ambdues fundacions han treballat també en la 
conceptualització de la que serà la nova campanya de sensibilització 
sobre el mal de Chagas, que veurà la llum la temporada 2014/15.
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Aliances

Aliança amb l’instituto Projeto Neymar Jr
Coincidint amb el fitxatge de Neymar pel FC Barcelona, l’estiu del 2013, la 
Fundació i l’Instituto Projeto Neymar Jr van signar un acord de col·laboració per 
treballar en l’àmbit social. Fruit d’aquesta entesa la Fundació ha col·laborat 
durant la temporada en la construcció de l’Instituto Projeto Neymar Jr, que 
oferirà serveis educatius i de lleure a la comunitat de Praia Grande, a l’estat  
de São Paulo, en la qual Neymar Jr va créixer i va passar gran part de la seva 
infància.

L’Instituto Projeto Neymar Jr és una entitat sense ànim de lucre dedicada a 
finalitats socials que comptarà amb un complex educatiu i esportiu dedicat  
a infants i joves en risc d’exclusió social. La infraestructura tindrà 8.400 m2  
i acollirà uns 2.300 nens d’entre 7 i 14 anys. Es calcula que els seus beneficiaris 
indirectes seran unes 10.000 persones, aproximadament.
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Els principals objectius d’aquest centre educatiu són els següents: 
contribuir al creixement socioeducatiu de les famílies de Praia 
Grande; promoure l’accés a activitats esportives, educatives  
i culturals; reforçar la inclusió social de la comunitat, i reforçar  
els vincles entre pares i fills.

Una de les línies de treball de l’Instituto serà promoure activitats 
educatives a través de l’esport per tal que els infants puguin 
treballar els valors. I una d’aquestes activitats serà el projecte 
FutbolNet de transmissió de valors a través de l’esport, iniciativa 
que actualment la Fundació també duu a terme en altres països. 
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Aliances

Al mes de febrer es va inaugurar, amb la presència de Shakira, l’escola de 
la Fundació Pies Descalzos a Cartagena d’Índies (Colòmbia). La Fundació 
FC Barcelona ha col·laborat en la construcció d’aquest nou espai 
educatiu, que compta amb 8.000 m2, on hi ha 49 aules per a alumnes 
d’Infantil, Primària i Secundària. 

La instal·lació, que es troba a la intersecció de la Ciénaga de la Virgen i el 
Cerro de la Popa, disposa també de camps esportius, biblioteca, auditori i 
menjador. Atén 1.700 estudiants, les seves famílies i altres membres de la 
comunitat per mitjà de la implementació d’activitats extracurriculars que 
busquen facilitar-los eines per millorar-ne la qualitat de vida. L’impacte 
indirecte d’aquest projecte és de prop de 34.000 beneficiaris.

L’escola es troba a dins d’una comunitat en situació de vulnerabilitat 
formada per onze barris que s’han construït al llarg dels últims quinze 
anys, fruit dels diferents desplaçaments forçats de persones, procedents 
especialment dels Montes de María i del Magdalena Medio, vall interandi-
na del riu Magdalena. En aquesta zona s’evidencien nivells de pobresa 
significatius, desarrelament, dèficit d’accés a serveis públics i una 
connexió al servei de clavegueram deficient.
 
L’objectiu és convertir el centre en un espai de trobada i desenvolupa-
ment comunitari al voltant de l’educació, la convivència i el respecte.

Aliança amb la Fundación Pies Descalzos
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La Masia. Centre de Formació Oriol Tort

Una temporada més, la Fundació va finançar els estudis de 128 joves de 
la Masia (primària, ESO, batxillerat, mòduls professionals de grau mitjà, 
mòduls professionals de grau superior, cursos d’accés a mòduls i graus 
universitaris). També va finançar les classes de reforç escolar i d’idiomes 
i el pla cultural d’aquest centre de formació. 

A principi de temporada 2013/14, els residents de la Masia van rebre la 
visita de l’emprenedor Albert Riba. A la xerrada es va parlar de com 
afrontar el fracàs, es va debatre sobre la frustració i de com aprendre 
dels errors per ser millors el dia de demà. Una segona xerrada la van 
protagonitzar l’equip de natació sincronitzada subcampió olímpic a 
Londres i l’equip de waterpolo femení, campió al Mundial de Barcelona 
disputat a l’estiu del 2013. 
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‘Coaching’ educatiu ‘Els 12 pilars’
Aquesta temporada s’ha iniciat el coaching educatiu Els 12 pilars, que 
pretén inculcar hàbits i habilitats que siguin d’utilitat als joves per 
orientar-los en la presa de decisions. Després de la valoració dels tallers 
del curs passat, aquesta temporada es va mantenir el club de lectura. 
Onze nois de 10 a 13 anys el van realitzar setmanalment des del 
novembre fins al març.

Una de les novetats d’aquesta temporada va ser la posada en marxa d’un 
taller de càlcul mental amb setze sessions, en què els petits de la 
residència van aprendre a fer càlculs i van dur a terme activitats 
didàctiques i exercicis mentals d’aritmètica. Finalment, també va tenir 
lloc un curs d’edició de fotografia i vídeo adreçat a jugadors del Barça B 
de futbol. 
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+Activitats

‘Fent somnis realitat’
Durant la temporada la Fundació ha fet realitat el somni d’uns 160 nens 
malalts greus en coordinació amb la Fundación Ilusiones®/Make a Wish® 
Spain i la Fundación Pequeño Deseo, i amb l’ajuda d’altres fundacions 
d’arreu del món. Les peticions han estat molt diverses: conèixer jugadors 
dels primers equips de futbol i bàsquet, assistir a entrenaments, veure 
partits al Camp Nou, tenir samarretes signades pels seus ídols, etc. 
Segons els metges que segueixen l’evolució de la salut d’aquests infants, 
aquest tipus de visites i trobades suposen una considerable millora en 
l’estat anímic i el benestar emocional dels beneficiaris. Tota aquesta 
tasca ha estat possible gràcies al suport i l’ajut de l’staff tècnic dels 
equips professionals i dels jugadors del FC Barcelona.
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‘Un somni per un regal’
Com cada any els jugadors del primer equip, acompanyats de la Junta 
Directiva i els patrons de la Fundació, van fer una visita a diversos 
hospitals per oferir regals als infants ingressats. 

Les visites es van realitzar el 3 de gener del 2014. Els jugadors van 
repartir regals de marxandatge del FC Barcelona a més de 600 nens 
ingressats dels hospitals següents: l’Hospital Sant Joan de Déu, 
l’Hospital de la Vall d’Hebron, l’Hospital de Sant Pau, l’Hospital 
Germans Trias i Pujol, l’Hospital de Barcelona, l’Hospital de Nens de 
Barcelona, el Cottolengo del Padre Alegre i la Casa Ronald McDonald. 

Com és costum abans de la visita als hospitals, el primer equip va realitzar 
un entrenament solidari de portes obertes al Miniestadi, on la Fundació va 
fer una donació de més de 4.000 entrades per a entitats socials. 

En el marc d’aquesta mateixa campanya, els residents de la Masia, 
conjuntament amb els veterans del futbol i les integrants del primer 
equip de futbol femení, van repartir regals als joves inscrits en quatre 
centres CRAE (Centres Residencials d’Acció Educativa) de Barcelona. La 
delegació blaugrana va passar una tarda amb ells, compartint impressi-
ons, jugant a bàsquet i a futbol i tots van coincidir que va ser una 
experiència molt positiva.



+ 
Ac

tiv
ita

ts

64

+Activitats

X Premis Manuel Vázquez Montalbán
Sergi Pàmies, escriptor i periodista, va recollir el dia 11 de juny el Premi 
Vázquez Montalbán en la categoria de periodisme esportiu atorgat per  
la Fundació FC Barcelona i el Col·legi de Periodistes de Catalunya. L’acte 
es va celebrar a la seu del Col·legi de Periodistes de Catalunya amb 
l’assistència del conseller de Cultura de la Generalitat, Ferran Mascarell,  

‘Lletres, al camp!’
L’acció de promoció de la lectura en català Lletres, al camp!, que la 
Institució de les Lletres Catalanes i la Fundació FC Barcelona impulsen 
pels volts de la diada de Sant Jordi, es va celebrar el 5 de maig, coincidint 
amb el Barça-Getafe.

Els 11 autors alineats en l’edició d’enguany van ser: Genís Sinca, Agustí 
Pons, Isabel-Clara Simó, Lolita Bosch, Manel Ollé, Care Santos, Marc 
Romera, Josep M. Benet i Jornet, Vicenç Pagès, Margarida Aritzeta i 
Iolanda Batallé.

i del president del FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu. En la categoria 
de periodisme generalista, entregada pel Col·legi de Periodistes de 
Catalunya, diversos diaris i grups editorials, els guardonats van ser Marc 
Marginedas, Javier Espinosa i Ricardo García Vilanova.
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‘One Team’
La Fundació va col·laborar per segon any consecutiu en el projecte One 
Team de l’Eurolliga, que aquesta temporada va comptar també amb la 
participació de Special Olympics i ACELL. Els beneficiaris van ser més 
d’una trentena d’esportistes amb discapacitat psíquica, els quals van 
posar en pràctica diferents valors a través del bàsquet. 

One Team és un projecte de l’Eurolliga que aquesta entitat aplica amb 
diferents clubs de bàsquet europeus i que utilitza el poder del bàsquet 
per afavorir la cohesió social entre els joves.

Les sessions es van dur a terme des del mes de novembre i es van 
completar amb altres activitats amb jugadors de l’equip de bàsquet del 
FC Barcelona. Per exemple, l’ambaixador del projecte, Alex Abrines, va 
visitar una escola per fer un entrenament amb els esportistes de Special 
Olympics i els veterans del bàsquet van fer un clínic amb tots els 
beneficiaris. 
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Fòrum Fundació
Durant la temporada es van celebrar dues sessions del Fòrum Fundació, 
un espai de diàleg que, per segona temporada consecutiva, ha servit  
per fomentar debats sobre temes socials i esportius relacionats amb  
el FC Barcelona. Enguany es van celebrar dues sessions d’aquest Fòrum,  
la primera, anomenada La banqueta del Barça, i la segona, L’Espai Barça, 
a debat.

Al debat La banqueta del Barça, celebrat al mes d’octubre a l’Auditori 
1899, el Tata Martino va ser el gran protagonista. El tècnic blaugrana va 
compartir reflexions amb l’exjugador i exentrenador Carles Rexach. Tots 
dos van intentar desxifrar els reptes que s’afronten a l’hora de dirigir el 
primer equip del Barça. La sessió va servir també per traçar el perfil tant 
futbolístic com personal del nouvingut entrenador argentí.
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A finals de març, a pocs dies de la celebració del referèndum, va tenir lloc 
la sessió L’Espai Barça, a debat. La taula de ponents va estar formada per 
Josep M. Bartomeu, president del FC Barcelona; Agustí Serra, director 
general d’Ordenació del Territori i d’Urbanisme de la Generalitat de 
Catalunya; Jaume Gil Aluja, catedràtic de la Facultat de Ciències 
Econòmiques de la Universitat de Barcelona i expresident de la Comissió 
Econòmico-Estatutària del FC Barcelona; Coco Cugat, arquitecta, i Santi 
Nolla, director del Mundo Deportivo. Més de 250 assistents van seguir 
des de la Sala Roma aquesta nova edició del Fòrum, entre ells també 

l’alcalde de Barcelona, Xavier Trias. Curiosament, el debat va tenir lloc en 
un dia simbòlic, el 28 de març, dia en què es complien 60 anys de la 
col·locació de la primera pedra del Camp Nou.

De la mà també de Jaume Llauradó, el Miniestadi va acollir al mes de 
desembre una nova edició del partit de famosos de La Marató de TV3. 
Aquest esdeveniment, organitzat pel Fòrum Samitier, va comptar amb la 
col·laboració de la Fundació i va servir per recaptar fons per a la 
investigació sobre les malalties neurodegeneratives.

Sessió completa 
La banqueta 

del Barça

Sessió completa 
L’Espai Barça, 

a debat
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+Activitats

Altres accions i esdeveniments
16a Marxa Special Olympics
El mes de novembre es va celebrar la 16a Marxa Special Olympics, que, un 
any més, va comptar amb la col·laboració de la Fundació. En el marc de la 
festa de cloenda que va tenir lloc al Palau Blaugrana aquesta entitat va 
entregar el seu premi d’honor a Sandro Rosell.

Clinton Global Initiative
La Fundació, representada pel vicepresident segon Ramon Cierco, va 
participar el mes de desembre a la sessió Sport for Development: Getting 
Youth in the Game, de la Clinton Global Initiative, celebrada a Rio de Janeiro. 
Cierco va exposar els projectes de la Fundació i les seves contribucions al 
desenvolupament dels joves. 

Exposició de consum responsable
En el marc de l’acord de col·laboració entre l’Agència Catalana del Consum i 
la Fundació, el mes de desembre, es va instal·lar a l’esplanada de Tribuna del 
Camp Nou una exposició interactiva per donar a conèixer, especialment als 
més menuts, les claus del consum responsable.

Projecte de repartiment d’aliments ALPAN
Durant el primer any del projecte ALPAN (Aliments per a Necessitats), 
impulsat per Rotary International i els seus clubs de Madrid i Barcelona 
centre, i en el qual col·labora la Fundació, s’han repartit 20.000 menús als 
usuaris dels menjadors socials de Barcelona.
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‘One Goal, One Computer’ amb Intel
El mes de maig la Fundació va entregar més d’un centenar d’ordinadors a 
catorze entitats socials catalanes. Els aparells informàtics els va cedir Intel, 
patrocinador del FC Barcelona, fruit del seu compromís social. 

La Fundació, a les festes de la Mercè i al Saló de la Infància
La Fundació va muntar els estands dels seus projectes (Barçakids, FutbolNet 
i Som el que mengem) al passeig Lluís Companys de Barcelona, coincidint 
amb les festes de la Mercè, i al Nadal els va instal·lar al Festival de la 
Infància. Milers d’infants van poder gaudir de les activitats ludicoeducatives 
que s’hi van dur a terme.

A l’Open Day de la Fundació Cruyff
Una delegació de la Fundació, encapçalada pel vicepresident Ramon Pont, va 
visitar i va oferir el seu suport a l’Open Day de la Fundació Cruyff celebrat al 
Complex Esportiu Municipal Mar Bella de Barcelona al mes de maig.

Premi Variety Humanitarian
Josep Maria Bartomeu va recollir el mes de juny el Premi Variety Humanitarian 
atorgat a la Fundació per l’ONG nord-americana Variety The Children’s Charity 
en reconeixement a la seva tasca humanitària i el compromís amb l’educació.
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Amb les Filipines i els Balcans
Al mes de novembre la Fundació va sumar-se a 
la crida de l’Unicef per pal·liar els efectes del tifó 
Haiyan, que va afectar les Filipines. I al mes de 
maig la Fundació va fer una donació econòmica 
per a la situació d’emergència als Balcans 
provocada per unes greus inundacions.

Suport a la lluita contra la sida
La Fundació va convertir el partit de bàsquet 
entre el Barça i el CAI Saragossa disputat l’1 de 
desembre al Palau en un clam per aturar la sida. 

Es van repartir llacets de color vermell en 
diversos punts del Palau i es va donar difusió 
al projecte de sensibilització Barcelona dóna la 
cara per la sida, impulsat per la Fundació Lluita 
contra la Sida.

Donació de material per a Dignity  
for Children
Durant un dels entrenaments a Kuala Lumpur, en 
el marc de la gira asiàtica, els jugadors del 
primer equip van entregar uns lots de material 
esportiu a l’entitat social malàisia Dignity for 
Children Foundation que es van utilitzar a la 
Faisal Cup, un torneig esportiu impulsat per 
aquesta entitat per a nens dels llocs més 
depauperats de la zona.

Accions de sensibilització i col·laboracions
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Reforç a la lluita contra el càncer
Coincidint amb el partit FCB-València, el president Bartomeu  
i el directiu Jordi Monés van mantenir una trobada amb diversos 
representants d’entitats que treballen per lluitar contra el càncer. 
Aquest grup va estar encapçalat pel conseller de Salut de la Generali-
tat de Catalunya, Boi Ruiz, i va comptar amb la presència de metges 
oncòlegs i representants de fundacions i associacions de pacients.

Amb les cardiopaties congènites i les malalties minoritàries
Al mes de març es va celebrar als camps annexos al Miniestadi un 
clínic de futbol en què van participar una trentena d’infants i joves 
amb alguna malaltia minoritària o cardiopatia congènita. Els partici-
pants, d’entre 7 i 14 anys, van disputar també, en finalitzar la sessió, 
un partit amb els alumnes de l’FCB Escola.

Acord amb el Col·legi d’Infermeres
La Fundació i el Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona 
(COIB) van signar al mes de març un conveni de col·laboració per 
promoure consells de salut entre els més joves. Gràcies a aquesta 
entesa, periòdicament, a través dels diversos projectes de la Fundació 
s’inclouen recomanacions procedents d’Infermera Virtual, el portal  
de promoció i educació en la salut del COIB.

31.000
Donacions d’invitacions 
per a esdeveniments 
esportius del Club a 
entitats amb finalitats  
no lucratives

4.500
Donacions d’invitacions 
per visitar les  
instal·lacions del Club  
a entitats amb finalitats  
no lucratives

165
Donacions de material

Col·laboracions 
externes
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16-09-13  Presentació de la versió de FutbolNet adaptada per a joves amb paràlisi cerebral

Data Actes destacats de la temporada

02-10-13  Taula rodona de bones pràctiques en RSC al Global Entrepreneurship Management

07-10-13  Visita a les instal·lacions de Projecte Home i presentació de conveni

16-10-13  Jornada acadèmica de DIPLOCAT (Consell de la Diplomàcia Pública de Catalunya)

29-10-13  Visita al centre de formació de persones adultes Enric Granados del Centre Penitenciari Ponent

08-11-13  Presentació del projecte One Team al Palau durant el partit FCB – CSK Moscou

16-11-13  Jornades L’Esport com a motor de valors, de la Fundació Bofill

28-11-13  IV Congrés del Tercer Sector Social

09-12-13  Entrega dels V Premis Proteus

27-03-14  Recepció del cònsol general del Japó

03-04-14  Entrega dels premis de la Fundació Dieta Mediterrània

22-05-14  Presentació del llibre Relats solidaris de l’esport

25-04-14  XXI Festa dels Històrics del bàsquet català

05-05-14  Presentació del projecte Dones i Esport de la Generalitat de Catalunya

06-05-14  Presentació de l’Aliança Humanitària per a l’Alimentació Infantil de la Creu Roja

07-05-14  Inauguració del BCN Sports Film Festival

15-05-14  Taula de bones pràctiques en RSC durant el Talent Fair a La Salle-URL

22-05-14  VII Congrés Educació i Entorn: Emprenedoria

10-06-14  Presentació de l’Special Olympics Triatlon Series

30-05-14  Entrega del material informàtic donat per Intel

Accions del Patronat
A continuació es detallen alguns dels actes més destacats d’aquesta temporada, que han comptat amb la presència de membres 
del Patronat de la Fundació FC Barcelona:

+Activitats



737373



74

+ 
Ac

tiv
ita

ts

74

+Activitats

Facebook FCB
més de 67 
milions d’amics

Facebook 
Fundació més de 

515.000d’amics

Twitter
@fcbarcelona
més de 23 milions 
de seguidors 

La Fundació 
a la xarxa la 
temporada 
2013/14

Comunicació i visibilitat
Mitjans propis i eines de comunicació
Les activitats de la Fundació durant la temporada van ocupar un ampli 
espai als mitjans de comunicació propis del FC Barcelona: fcbarcelona.
cat, facebook.com/fundaciofcb i facebook.com/fcbarcelona, @fcbarcelo-
na, la revista barça i els informatius i programes de Barça TV.

El flux de notícies i de vídeos de producció pròpia relacionats amb els 
projectes ha estat constant, tant al web de la Fundació com al YouTube 
oficial. I el Facebook de la Fundació va tancar temporada amb més de 
515.000 amics, i va registrar un augment de més del 280% respecte a la 
temporada anterior.
 
‘Revista Barçakids’
Durant aquesta temporada s’ha consolidat com a magazín infantil la 
Revista Barçakids, editada cada últim diumenge de mes amb el diari El 
Punt Avui. La publicació és una col·laboració entre la Fundació i aquest 
diari i completa l’imaginari de valors del projecte Barçakids a través de 
continguts periodístics divertits sobre el Barça, temes culturals i d’oci, 
així com per mitjà de contes, il·lustracions i tires còmiques.

Durant la temporada se n’han editat 11 números amb un tiratge de 
45.000 exemplars cadascun i una càlida acollida.
 
Mitjans externs
Pel que fa als mitjans de comunicació externs, els projectes de la 
Fundació van aparèixer publicats als mitjans esportius i a les principals 
capçaleres d’informació generalistes i especialitzades, així com a les 
diverses televisions i ràdios generalistes.

En total, es van comptabilitzar més de 1.500 impactes de valor sobre la 
Fundació als mitjans de comunicació, que equivalen a una monetització 
de més de dos milions d’euros.

A continuació es ressenyen algunes de les aparicions als mitjans no 
esportius més destacades, tant de televisió com de ràdio i premsa escrita:

Data Mitjà / Espai Projecte
14-10-13 TV3 / TN Nit FutbolNet
Novembre Le Monde des Fondations La Fundació, en general
10-12-13 El Periódico de Catalunya Barçakids
25-12-13 TVE / Telediario 2 Som el que mengem
25-12-13 BTV/ Notícies Barçakids
14-2-14 La 2 / Para Todos La 2 Barçakids
22-3-14 L’Econòmic La Fundació, en general
01-5-14 Catalunya Ràdio / Això no té nom Barçakids
10-5-14 La Vanguardia Joves Solidaris
21-5-14 La 2 / Vespre a La 2 FutbolNet
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Entitats col·laboradores



NIKE · Qatar Airways · Obra Social “la Caixa”· Diputació de Barcelona
 Diputació de Girona · Diputació de Lleida · Diputació de Tarragona

Ajuntament de Barcelona · Agència Catalana de Consum





Memòria Econòmica
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BALANÇ ABREUJAT A 30 JUNY DE 2014
(Euros)

ACTIU 
Notes de la  

Memòria
30.06.14 30.06.13 PASSIU I PATRIMONI NET

Notes de la  
Memòria

30.06.14 30.06.13

ACTIU NO CORRENT: PATRIMONI NET:

Immobilitzat intangible- Nota 5 2.690 2.764 FONS PROPIS- 920.460 902.561 

Concessions 2.690 2.764 Fons Dotacional 601.012 601.012 

Immobilitzat material i béns del patrimoni cultural- Nota 6 59.613 59.876 Excedents d’exercicis anteriors 301.549 274.702 

Instal·lacions tècniques, altre immobilitzat material Excedent positiu (negatiu) de l’exercici 17.899 26.847 

i béns de patrimoni cultural 59.613 59.876 Total patrimoni net Nota 10 920.460 902.561 

Total actiu no corrent 62.303 62.640 

ACTIU CORRENT:

Usuaris, patrocinadors i deutors de les activitats

i altres comptes a cobrar- Nota 7 2.789.711 3.187.785 PASSIU CORRENT:

Usuaris i deutors per vendes i prestació de serveis 2.786.211 3.184.285 Creditors per activitats i comptes a pagar- 2.777.412 3.231.695 

Personal 3.500 3.500 Proveïdors i beneficiaris creditors Nota 12 2.725.224 3.190.934 

Efectiu i altres actius líquids equivalents- 940.060 883.831 Personal 27.000 26.000 

Tresoreria 14.060 282.831 Altres deutes amb les Administracions Públiques Nota 11.1 25.188 14.761 

Altres actius líquids equivalents Nota 8 926.000 601.000 Periodificacions a curt termini- 94.202 -

Total actiu corrent 3.729.771 4.071.616 Total passiu corrent 2.871.614 3.231.695 

TOTAL ACTIU 3.792.074 4.134.256 TOTAL PASSIU I PATRIMONI NET 3.792.074 4.134.256 

Les Notes 1 a 15 descrites a la Memòria abreujada adjunta formen part integrant del balanç abreujat a 30 de juny de 2014.
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COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS ABREUJAT  
DE L’EXERCICI ANUAL ACABAT EL 30 DE JUNY DE 2014
(Euros)

Notes de la  
Memòria

Exercici 2013/14 Exercici 2012/13

OPERACIONS CONTINUADES:

Ingressos de la Fundació per les activitats- Nota 13.1 8.157.700 9.027.509 

Ingressos de promocions, patrocinadors i col.laboradors 2.876.670 3.042.554 

Donacions i altres ingressos per a les activitats 5.281.030 5.984.955 

Aprovisionaments- (106.687) (14.350)

Consum de mercaderies (106.687) (14.350)

Altres ingressos d’explotació 38.304 17.833 

Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 38.304 17.833 

Despeses de personal Nota 13.4 (145.708) (141.682)

Sous i salaris (130.726) (129.282)

Càrregues socials (14.982) (12.400)

Altres despeses d’explotació (7.924.365) (8.861.413)

Serveis exteriors Nota 13.5 (4.637.077) (5.401.406)

Tributs 4.465 (1.533)

Altres despeses de gestió corrent (3.291.753) (3.458.474)

Amortització de l’immobilitzat Notes 5 i 6 (336) (676)

Amortització de l’immobilitzat (336) (676)

RESULTAT D’EXPLOTACIÓ 18.908 27.221 

Ingressos financers 2.069 2.406 

De valors negociables i altres instruments financers 2.069 2.406 

Despeses financeres (3.078) (2.780)

Per deutes amb tercers (3.078) (2.780)

RESULTAT FINANCER (1.009) (374)

RESULTAT ABANS D’IMPOSTOS 17.899 26.847 

Impost sobre societats - -

RESULTAT DE L’EXERCICI PROCEDENT D’OPERACIONS CONTINUADES 17.899 26.847 

EXCEDENT POSITIU DE L’EXERCICI 17.899 26.847 

Les Notes 1 a 15 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 2014.
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ESTAT ABREUJAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET DE L’EXERCICI ANUAL
ACABAT EL 30 DE JUNY DE 2014

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

30.06.2014 30.06.2013

RESULTAT DEL COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS (I) 17.899 26.847 

Ingressos i despeses imputats directament al patrimoni net:

 - Subvencions, donacions i llegats rebuts Nota 10.1 410.000 964.819 

TOTAL INGRESSOS I DESPESES IMPUTATS DIRECTAMENT EN EL PATRIMONI NET (II) 410.000 964.819 

Transferències al compte de pèrdues i guanys:

 - Subvencions, donacions i llegats rebuts Nota 10.1 (410.000) (966.293)

TOTAL TRANSFERÈNCIES AL COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS (III) (410.000) (966.293)

Total ingressos i despeses reconeguts (I+II+III) 17.899 25.373 

Les Notes 1 a 15 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 2014.

ESTAT ABREUJAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET DE L’EXERCICI ANUAL 
ACABAT EL 30 DE JUNY DE 2014

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 01/07/2012 601.012 257.543 17.159 1.474 877.188 

Distribució de l’excedent de l’exercici anterior:

 Distribució a excedents d’exercicis anteriors - 17.159 (17.159) - -

Total ingressos i despeses reconeguts - - 26.847 (1.474) 25.373 

Saldo final exercici a 30/06/2013 601.012 274.702 26.847 - 902.561 

Distribució de l’excedent de l’exercici anterior:

 Distribució a excedents d’exercicis anteriors - 26.847 (26.847) - -

Total ingressos i despeses reconeguts - - 17.899 - 17.899 

Saldo final exercici a 30/06/2014 601.012 301.549 17.899 - 920.460 

Les Notes 1 a 15 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 2014.



85



 
M

em
òr

ia
 E

co
nò

m
ic

a

86

Memòria abreujada de l’exercici acabat 
el 30 de juny de 2014

1. ACTIVITAT DE LA FUNDACIó

La Fundació Futbol Club Barcelona (d’ara endavant, la Fundació) fou constituïda el 18 de juliol de 1994, per un període indefinit, i inscrita en 
el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya el 18 d’octubre de 1994, amb domicili social a 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. En 
aquest sentit, i amb caràcter no limitatiu, s’entenen com a activitats o objectius a aconseguir, entre d’altres, els següents: 

•	 Promoure la projecció social del Futbol Club Barcelona.

•	 Col·laborar en la forma i mesura que s’estimi possible i convenient amb el Futbol Club Barcelona, així com amb altres institucions socials, 
culturals, artístiques, benèfiques i esportives.

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

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

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

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

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

1.1.  Activitats desenvolupades durant l’exercici 

Les principals activitats realitzades durant la temporada 2013/2014 han estat les següents:

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

Durant l’exercici acabat el 30 de juny de 2014 la Fundació ha dut a terme diferents projectes destinats a transmetre determinats valors 
a través de la pràctica de l’esport. En aquest sentit cal destacar les diferents campanyes de sensibilització dutes a terme sota el paraigua 
de Som el que fem, on s’han treballat els valors de la responsabilitat i l’esforç. El projecte Barçakids ha permès fomentar i consolidar el 
sistema de valors dels infants a través dels principis pedagògics de l’esport, del joc i de la participació activa i inclusiva. El programa 
FutbolNet ha estat una eina d’intervenció social que ha possibilitat educar els infants i joves en risc d’exclusió social a través del foment 
dels valors positius que es deriven de la pràctica esportiva, concretament del futbol.

•	 Aportacions a UNICEF. 

Durant l’exercici acabat el 30 de juny de 2014, la Fundació ha realitzat aportacions a UNICEF per a donar suport als programes i projectes 
que beneficien els nens més vulnerables, principalment a Àfrica, Àsia i l’Amèrica del Sud i Central, centrant-se en els nens afectats pel 
VIH/Sida, orfes de sida i altres en perill d’exclusió social.

1.2. Principals finançadors i ajuts atorgats

En relació amb els requeriments d’informació del Decret 125/2010 de 14 de setembre, els patrons de la Fundació manifesten que la Fundació 
ha concedit, principalment, aportacions dineràries a UNICEF segons l’esmentat als paràgrafs anteriors durant l’exercici acabat el 30 de juny 
de 2014.
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D’altra banda, els convenis de col·laboració i subvencions més rellevants subscrits amb tercers a 30 de juny de 2014 són els següents:

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

   

Futbol Club Barcelona 2.876.670 -

Shell EP International 3.059.000 Import rebut per implementar activitats de FutbolNetInternacional

Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona 500.000 Import rebut per a projectes socials varis

Agència Catalana de Consum (ACC) 25.000 Import rebut per implementar activitats de FutbolNet

Diputacions i Ajuntaments 385.000 Import rebut per implementar activitats de FutbolNet i altres

1.3.  Informació sobre les persones usuàries o beneficiàries de les activitats, desglossant la informació per sexes i detallant l’impacte 
diferenciat d’aquestes activitats sobre homes i dones

Els Patrons de la Fundació manifesten que les activitats desenvolupades per l’Entitat estan destinades, bàsicament, al foment de la igualtat 
i la solidaritat i que no discriminen en el seu ús entre homes i dones. 

1.4.  Informació sobre les accions dutes a terme per promoure condicions d’igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes  
durant l’any

La política de contractació de personal de la Fundació es basa en la igualtat de tracte i d’oportunitats, ja que s’utilitzen criteris objectius 
d’igualtat sense discriminar mai per raó de gènere.

2. BASES DE PRESENTACIó DELS COMPTES ANUALS ABREUJATS

2.1. Imatge fidel i marc normatiu d’informació financera aplicable a la Fundació

Els comptes anuals abreujats adjunts s’han preparat a partir dels registres comptables de la Fundació i es presenten d’acord amb el marc 
normatiu d’informació financera aplicable a l’Entitat, i d’acord amb els principis i criteris comptables que s’hi contenen, de manera que 
mostren la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera, de l’estat de canvis en el patrimoni net i dels resultats de la Fundació durant 
el corresponent exercici. Aquests comptes anuals abreujats se sotmetran a l’aprovació del Patronat i s’estima que seran aprovats sense cap 
modificació. Per altra banda, els comptes anuals abreujats de l’exercici anual acabat el 30 de juny de 2013 van ser aprovats pel Patronat amb 
data 18 d’octubre de 2013.

A 30 de juny de 2014, el marc normatiu d’informació financera aplicable a la Fundació és l’establert en:

•	 Codi Civil de Catalunya i la restant legislació mercantil.

•	 Llei 4/2008 de 24 d’abril per a Associacions i Fundacions Catalanes.

•	 Pla General de Comptabilitat aprovat pel Reial Decret 1514/2007 i les seves adaptacions sectorials.

•	 Decret 259/2008, de 23 de desembre, pel qual s’aprova el Pla de Comptabilitat de les Fundacions i Associacions subjectes a la legislació 
de la Generalitat de Catalunya.

•	 Decret 125/2010 de 14 de setembre, que modifica parcialment i en alguns aspectes el Pla de Comptabilitat de Fundacions i Associacions 
(Decret 259/2008).

•	 Instruccions del Departament d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya i entitats fiscalitzadores.

•	 La resta de normes d’obligat compliment emeses per l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes (ICAC) en el desenvolupament del 
Pla General de Comptabilitat i les seves normes complementàries.

2.2. Principis comptables no obligatoris aplicats

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

2.3. 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)
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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 2014, 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 exerci-
cis, la qual cosa es realitzaria, si s’escau, de manera prospectiva.

2.4. Comparació de la informació 

La informació continguda en aquesta memòria abreujada referida a l’exercici anual acabat el 30 de juny de 2014 es presenta, a efectes com-
paratius, amb la informació de l’exercici anual acabat el 30 de juny de 2013.

2.5. 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 desagre-
gada a les corresponents notes de la memòria abreujada. 

3. EXCEDENT DE L’EXERCICI

Tal com estableix l’article 333.2 de la Llei 4/2008 per a Associacions i Fundacions Catalanes, la Fundació ha de destinar a la realització de la 
finalitat fundacional almenys el 70% de les rendes que obtingui i dels altres ingressos nets anuals. La resta s’ha d’aplicar al compliment di-
ferit d’aquestes finalitats o a l’increment dels fons propis de la Fundació.

La proposta de distribució de l’excedent de l’exercici finalitzat el 30 de juny de 2014 i 30 de juny de 2013 per part dels membres del Patronat 
de la Fundació és destinar-lo en la seva totalitat a romanent “d’Excedent d’exercicis anteriors”. Més endavant la part corresponent es desti-
narà a aportacions de l’activitat fundacional.

Així mateix, la distribució de l’excedent de l’exercici finalitzat el 30 de juny de 2014 i 30 de juny de 2013 es detalla a continuació:

 
 

Euros

30/06/2014 30/06/2013

   

Ingressos totals de l’exercici 8.198.073 9.047.748 

Despeses administració (Nota 13.2) (711.140) (779.226)

Excedent abans d’aplicacions 7.486.933 8.268.522 

Excedent aplicat al fi fundacional (Nota 13.2) (7.469.034) (8.241.675)

Excedent de l’exercici 17.899 26.847 

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 de l’exercici aca-
bat el 30 de juny de 2014, 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 productivi-
tat, 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 “Immobilitzat material i béns del patrimoni cultural” inclou obres d’art adquirides, principalment escultures, que es valoren al preu 
d’adquisició. Aquestes obres d’art no s’amortitzen per considerar-se que no estan afectes a cap tipus de depreciació. Les obres d’art donades 
a la Fundació no figuren activades al balanç abreujat, atès que no van generar cap cost.
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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:

Anys de Vida Útil 
Estimada

Mobiliari 12,5

Equips per al processament de la informació 4

4.3. Instruments financers

Actius financers

Els actius financers que posseeix la Fundació es classifiquen com a préstecs i partides a cobrar, actius financers originats en la venda de béns 
o en la prestació de serveis per operacions de tràfic de la Fundació, o els que no tenint un origen comercial no són instruments de patrimoni 
ni derivats i els cobraments dels quals són de quantia fixa o determinable i no es negocien en un mercat actiu.

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

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

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

Per contra, la Fundació no dóna de baixa els actius financers, i reconeix un passiu financer per un import igual a la contraprestació rebuda, 
en les cessions d’actius financers en les quals es retingui substancialment els riscos i beneficis inherents a la seva propietat. 

Passius financers

Són passius financers aquells dèbits i partides a pagar que té la Fundació i que s’han originat en la compra de béns i serveis per operacions 
de tràfic de la Fundació, o també aquells que, sense tenir un origen comercial, no poden ser considerats com a instruments financers deri-
vats. 

Els dèbits i partides a pagar es valoren inicialment al valor raonable de la contraprestació rebuda, ajustada pels costos de la transacció di-
rectament 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 posi-
tiva corresponent a les rendes derivades de les explotacions econòmiques no exemptes. 

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

4.5. Ingressos i despeses

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

Els imports rebuts pendents de reconeixement com a ingressos al compte de pèrdues i guanys es registren pel nominal rebut als capítols 
“Periodificacions a llarg termini” i “Periodificacions a curt termini” en funció del termini d’imputació a resultats i es reconeixen com a ingres-
sos únicament en els exercicis corresponents, segons el principi de meritament.

Els principals ingressos de la Fundació provenen de convenis de col·laboració amb diverses empreses.

Els ingressos per subvencions i donacions es registren segons el descrit a la Nota 4.9. 

Els interessos rebuts d’actius financers es reconeixen utilitzant el mètode del tipus d’interès efectiu. En tot cas, els interessos d’actius finan-
cers meritats després del moment de l’adquisició es reconeixen com a ingressos en el compte de pèrdues i guanys abreujat.
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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.

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 determi-
nades condicions, rescindeixi les seves relacions laborals. Per tant, les indemnitzacions per acomiadament susceptibles de quantificació ra-
onable 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 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 elimi-
nació 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 reintegrable: mentre tinguin el caràcter de reintegrables es comptabilitzen com a passius.

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

4.10. Classificació entre corrent i no corrent

En el balanç abreujat adjunt, els saldos es classifiquen en corrents i no corrents. Els corrents corresponen a aquells saldos que la Fundació 
espera vendre, consumir, desemborsar o realitzar en el transcurs del cicle normal d’explotació (normalment, 1 any). Aquells altres que no es 
corresponen amb aquesta classificació es consideren no corrents. 

4.11.  Transaccions amb vinculades

La Fundació realitza totes les seves operacions amb vinculades (Futbol Club Barcelona) a valors de mercat. Addicionalment, els preus de 
transferència es troben suportats adequadament, per la qual cosa els Patrons de la Societat consideren que no hi ha riscos significatius per 
aquest aspecte dels quals puguin derivar-se passius de consideració en el futur.
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5.IMMOBILITzAT INTANGIBLE

El moviment produït en aquest epígraf del balanç abreujat en els exercicis acabats el 30 de juny de 2014 i el 30 de juny de 2013 ha estat el  
següent:

30 de juny de 2014

Euros

30-06-13
Entrades  

i Dotacions
30-06-14

Cost:

Concessions 3.681 - 3.681

Propietat industrial 4.153 - 4.153

Total cost 7.834 - 7.834

Amortització acumulada:

Concessions (917) (73) (991)

Propietat industrial (4.153) - (4.153)

Total amortització acumulada (5.070) (73) (5.144)

Total net 2.764 (73) 2.690

30 de juny de 2013

Euros

30-06-12
Entrades  

i Dotacions
30-06-13

Cost:

Concessions 3.681 - 3.681

Propietat industrial 4.153 - 4.153

Total cost 7.834 - 7.834

Amortització acumulada:

Concessions (844) (73) (917)

Propietat industrial (4.153) - (4.153)

Total amortització acumulada (4.997) (73) (5.070)

Total net 2.837 (73) 2.764

A 30 de juny de 2014 i 30 de juny de 2013, existeixen elements de l’immobilitzat intangible totalment amortitzats que continuen en ús per 
import de 4.153 euros.
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6. IMMOBILITzAT MATERIAL I BéNS DEL PATRIMONI CULTURAL

El moviment produït en aquest capítol del balanç abreujat en els exercicis acabats el 30 de juny de 2014 i el 30 de juny de 2013, com també 
la informació més significativa que afecta aquest epígraf, han estat els següents:

30 de juny de 2014

Euros

30-06-13
Entrades

i Dotacions
30-06-14

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 (1.536) (263) (1.799)

Equips per al processament de la informació (7.560) - (7.560)

Total amortització acumulada (9.096) (263) (9.359)

Total net 59.876 (263) 59.613

30 de juny de 2013

Euros

30-06-12
Entrades  

i Dotacions
30-06-13

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 (1.272) (264) (1.536)

Equips per al processament de la informació (7.221) (339) (7.560)

Total amortització acumulada (8.493) (603) (9.096)

Total net 60.479 (603) 59.876

A 30 de juny de 2014 i 30 de juny de 2013 existeixen elements de l’immobilitzat material totalment amortitzats que continuen en ús per 
import de 7.560 euros. 

7. USUARIS, PATROCINADORS I DEUTORS DE LES ACTIVITATS I ALTRES COMPTES A COBRAR

La composició i el moviment d’aquest capítol del balanç abreujat a 30 de juny de 2014 i 30 de juny de 2013 són els següents:

30 de juny de 2014

Euros

30-06-13 Augments Disminucions 30-06-14

Usuaris i deutors per vendes i prestació de serveis 3.184.285 2.345.897 (2.743.971) 2.786.211

Personal 3.500 - - 3.500

Total 3.187.785 2.345.897 (2.743.971) 2.789.711
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30 de juny de 2013

Euros

30-06-12 Augments Disminucions 30-06-13

Usuaris i deutors per vendes i prestació de serveis 1.992.429 2.754.970 (1.563.114) 3.184.285

Personal 3.500 - - 3.500

Administracions públiques (Nota 11.1) 167 - (167) -

Total 1.996.096 2.754.970 (1.563.281) 3.187.785

L’epígraf d’“Usuaris i deutors per vendes i prestació de serveis” a 30 de juny de 2014 i 30 de juny de 2013 recull el saldo a cobrar amb el 
Futbol Club Barcelona per import de 2.150.897 euros i 1.570.342 euros, respectivament, corresponent a la part pendent de cobrament de les 
aportacions realitzades per aquest. Així mateix, el saldo a 30 de juny de 2013 incloïa, entre d’altres, l’import pendent de cobrament en virtut 
del conveni formalitzat amb La Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona. El saldo a 30 de juny de 2014 no inclou cap import pendent amb 
l’esmentada entitat d’estalvis.

8. ALTRES ACTIUS LíqUIDS EqUIVALENTS

Aquest epígraf del balanç a 30 de juny de 2014 engloba dues imposicions per import de 601.000 euros i 325.000 euros, amb venciment a 30 
de juliol de 2014 i 15 de juliol de 2014, respectivament, i un tipus d’interès de 0,75% nominal anual. La Fundació ha classificat aquestes in-
versions com a altres actius líquids equivalents a causa del fet que tenen un venciment inferior a tres mesos. A 30 de juny de 2013 el saldo 
d’aquest epígraf corresponia a una imposició per import de 601.000 euros, amb venciment a 27 de juny de 2014 i un tipus d’interès d’1,75% 
nominal anual. La Fundació va classificar aquestes inversions com a altres actius líquids equivalents, atès que no existia penalització per 
cancel·lació anticipada.

9. INFORMACIó SOBRE NATURALESA I NIVELL DE RISC DELS INSTRUMENTS FINANCERS

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

1. Risc de crèdit

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

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

2. Risc de liquiditat

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

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

 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 suficient-
ment important perquè aquest tingués 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.

10. PATRIMONI NET

Al tancament de l’exercici acabat el 30 de juny de 2014 i el 30 de juny de 2013, el fons dotacional de la Fundació és de 601.012 euros. Aquest 
fons dotacional va ésser 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.

10.1.  Subvencions, donacions i llegats rebuts

La informació sobre les subvencions rebudes i donacions pendents d’aplicar 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:
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30 de juny de 2014

Organisme Àmbit

Euros

30-06-13 Augments
Traspàs a
Resultats

30-06-14

Subvencions rebudes:

 Agència Catalana de Consum (ACC) Públic - 25.000 (25.000) -

 Institut Barcelona Esports Públic - 160.000 (160.000) -

 Diputacions Públic - 180.000 (180.000) -

 Ajuntaments Públic - 45.000 (45.000) -

Total - 410.000 (410.00) -

Durant la temporada 2013/14, l’Agència Catalana de Consum, l’Institut de Barcelona Esports, la Diputació de Girona, Lleida i Tarragona i di-
versos ajuntaments han concedit a la Fundació subvencions, per destinar al projecte FutbolNet. La totalitat de les subvencions s’ha traspas-
sat a resultats durant l’exercici 2013/14. 

La Fundació ha registrat els ingressos derivats de les subvencions rebudes d’organismes públics a l’epígraf “Subvencions oficials i donacions 
assignables a un projecte” (vegeu Nota 13.1).

30 de juny de 2013

Organisme Àmbit

Euros

30-06-12 Augments
Traspàs a
Resultats

30-06-13

Subvencions rebudes:

 Agència Catalana de Consum (ACC) Públic - 177.504 (177.504) -

 Agència Catalana de Cooperació al 

 Desenvolupament (ACCD) Públic - 132.315 (132.315) -

 Diputacions Públic - 465.000 (465.000) -

 Ajuntaments Públic - 190.000 (190.000) -

Donacions pendents d’aplicar:

 Intervida Privat 1.474 - (1.474) -

Total 1.474 964.819 (966.293) -

Durant la temporada 2012/13, l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament va concedir a la Fundació noves subvencions per import 
de 132.315 euros per destinar als projectes de la Xarxa de Centres Solidaris per a l’Educació i l’Esport (XICS). L’Agència Catalana de Consum, 
la Diputació de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona i diversos Ajuntaments van concedir a la Fundació subvencions, per destinar al projec-
te FutbolNet. La totalitat de les subvencions es van traspassar a resultats durant l’exercici 2012/13. 

11. ADMINISTRACIONS PúBLIqUES I SITUACIó FISCAL

11.1. Saldos corrents amb les Administracions Públiques 

La composició dels saldos corrents a 30 de juny de 2014 i 30 de juny de 2013 amb les Administracions Públiques és la següent:

Saldos creditors

Euros

30-06-14 30-06-13

Hisenda Pública creditora per IRPF 11.723 13.485

Hisenda Pública creditora per IVA 12.125 -

Organismes de la Seguretat Social creditors 1.340 1.276

Total 25.188 14.761

11.2.  Despesa per impost sobre societats 

Els comptes de pèrdues i guanys abreujats dels exercicis finalitzats el 30 de juny de 2014 i 30 de juny de 2013 no reflecteixen cap despesa 
per impost sobre societats, ja que la totalitat dels ingressos obtinguts han estat considerats com a rendes exemptes.

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

Segons estableix la legislació vigent, els impostos no poden considerar-se definitivament liquidats fins que les declaracions presentades 
hagin estat inspeccionades per les autoritats fiscals o hagi transcorregut el termini de prescripció de quatre anys. Al tancament de l’exercici 
2014 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’apli-
cació. Els patrons de la Fundació consideren que s’han practicat adequadament les liquidacions dels esmentats impostos, per la qual cosa, 
encara que sorgeixin discrepàncies en la interpretació normativa vigent pel tractament fiscal atorgat a les operacions, els eventuals passius 
resultants, en cas de materialitzar-se, no afectarien de manera significativa els comptes anuals abreujats adjunts.

12. PROVEïDORS I BENEFICIARIS CREDITORS

Aquest epígraf del balanç a 30 de juny de 2014 i 30 de juny de 2013 inclou les aportacions dineràries que seran pagades en el moment en 
què els perceptors d’aquestes acordin els programes concrets on aniran destinades aquestes quantitats. El detall dels saldos pendents a 30 
de juny de 2014 i 30 de juny de 2013 és el següent: 

 
 

Euros

30/06/2014 30/06/2013

   

UNICEF 700.000 860.904

Fundació Leo Messi 500.000 500.000

Institut Projecte Neymar 272.300 -

Cross Cultures Project 54.006 222.243

Fundació Jaume Bofill - 202.000

Fundació Johan Cruyff - 200.000

US Soccer - 173.077

Fundació Pies Descalzos - 138.462

Millennials Strategy Mark 49.849 107.243

Associació Veterans Futbol 130.000 43.000

Magma Serveis Culturals - 40.401

Iniciativas Events 176.884 -

Dep Institut, S.L. 120.637 -

Eduvic, SCCL 105.716 28.265 

Altres proveïdors i creditors 615.832 675.339

Total 2.725.224 3.190.934

13. INGRESSOS I DESPESES

13.1. Ingressos d’explotació

La composició dels ingressos per les activitats de la Fundació corresponent als exercicis acabats el 30 de juny de 2014 i 30 de juny de 2013, 
és la següent:

Activitats
Euros

30-06-14 30-06-13

Ingressos de promocions, patrocinadors i col·laboradors 2.876.670 3.042.554

Donacions i altres ingressos per a les activitats 4.871.030 5.020.136

Subvencions oficials i donacions assignables a un projecte (Nota 10.1) 410.000 964.819

Total 8.157.700 9.027.509

Els ingressos de promocions, patrocinadors i col·laboracions es deuen a dos tipus d’aportacions realitzades pel Futbol Club Barcelona en 
virtut del conveni formalitzat entre aquest i la Fundació per valor total de 2,9 i 3 milions d’euros, a 30 de juny de 2014 i 30 de juny de 2013, 
respectivament. En primer lloc, una aportació corresponent a una part dels seus ingressos d’explotació pressupostats per import de 2,9 i 2,8 
milions d’euros, respectivament. En segon lloc, a aportacions que el Futbol Club Barcelona ha estipulat per la Fundació en convenis forma-
litzats amb altres entitats per import de 5 i 241 milers d’euros a 30 de juny de 2014 i 30 de juny de 2013, respectivament.

Així mateix, s’han registrat altres donacions i aportacions per valor de 4,9 i 5 milions d’euros, respectivament, corresponents a diverses 
aportacions privades a fons perduts realitzades per institucions privades i registrades a resultats. 
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13.2. Despeses per activitat

El detall de les despeses per activitats dels exercicis anuals finalitzats el 30 de juny de 2014 i 30 de juny de 2013 és el següent:

30 de juny de 2014

 
 
 

Euros

Despeses
administració

Activitat
Fundacional

Total

    

Aprovisionaments 6.691 99.996 106.687

Despeses de personal 145.708 - 145.708

Serveis exteriors 565.818 4.071.259 4.637.077

Tributs (4.465) - (4.465)

Ajuts monetaris i altres despeses (5.953) 3.297.706 3.291.753

Dotacions per a amortitzacions d’immobilitzat 263 73 336 

Despeses financeres i despeses assimilades 3.078 - 3.078

Total Despeses 711.140 7.469.034 8.180.174 

30 de juny de 2013

 
 
 

Euros

Despeses
administració

Activitat
Fundacional

 Total

    

Aprovisionaments 3.658 10.692 14.350

Despeses de personal 141.682 - 141.682

Serveis exteriors 627.777 4.773.629 5.401.406

Tributs 1.533 - 1.533

Ajuts monetaris i altres despeses 1.193 3.457.281 3.458.474

Dotacions per a amortitzacions d’immobilitzat 603 73 676

Despeses financeres i despeses assimilades 2.780 - 2.780

Total Despeses 779.226 8.241.675 9.020.901

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, els desenvolupats amb altres 
institucions de les Nacions Unides, com és el cas de les col·laboracions amb UNICEF. El detall d’aquesta activitat a 30 de juny de 2014 i a 30 
de juny de 2013, per grans conceptes és:

 
 

Euros

30-06-14 30-06-13

   

 Activitat Fundacional 7.469.034 8.241.675 

 - Acció Social 1.891.797 2.190.920 

 - Valors 3.244.012 3.824.677 

 - Cultura i Recerca 280.128 164.781 

 - Formació i Veterans 575.128 561.297 

 - Unicef 1.477.969 1.500.000 

13.3. Ajuts monetaris

Els ajuts monetaris a 30 de juny de 2014 i a 30 de juny de 2013 corresponen, principalment, a l’aportació a UNICEF per un valor total d’1,5 
milions d’euros. Aquests ajuts estan registrats a l’epígraf “Altres despeses de gestió corrent” del compte de pèrdues i guanys abreujat adjunt. 

13.4.  Despeses de personal

El saldo de l’epígraf “Despeses de personal” dels exercicis acabats el 30 de juny de 2014 i el 30 de juny de 2013 presenta la composició següent: 

Euros

30-06-14 30-06-13

Sous i salaris 130.726 129.282

Seguretat social a càrrec de l’empresa 14.982 12.400

Total 145.708 141.682
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13.5. Serveis exteriors

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

Euros

30-06-14 30-06-13

Serveis professionals independents 4.227.950 5.068.094

Publicitat, propaganda i relacions públiques 199.647 133.366

Reparacions i conservació 38.281 33.502

Altres despeses 171.199 166.444

Total 4.637.077 5.401.406

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

Els membres del Patronat de la Fundació del Futbol Club Barcelona no han rebut cap tipus de retribució (sous i salaris, plans de pensions) 
pel desenvolupament de la seva funció ni per qualsevol altra funció durant els exercicis acabats el 30 de juny de 2014 i 2013.

Així mateix, les remuneracions en concepte de sous percebuts per la direcció de la Fundació han estat a 30 de juny de 2014 i a 30 de juny de 
2013 de 130.726 i 129.282 euros, respectivament. La direcció no ha percebut cap import addicional per un altre concepte de retribució  
salarial. 

14. ALTRA INFORMACIó

14.1. Personal

El nombre mitjà de persones empleades durant l’exercici acabat el 30 de juny de 2014 i el 30 de juny de 2013, detallat per categories, és el  
següent:

30 de juny de 2014 i 30 de juny de 2013

Categories Homes Dones Total

Directius 1 - 1

Total 1 - 1

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

Categories
30-06-14 i 30-06-13

Homes Dones

Directius 1 -

Total 1 -

14.2. Honoraris d’auditoria

Durant el present exercici i l’exercici anterior, els honoraris relatius als serveis d’auditoria de comptes prestats per l’auditor de la Fundació, 
Deloitte, S.L., han estat de 12.500 euros per temporada, i no s’ha facturat res més per qualsevol altre concepte.

14.3. Operacions i saldos amb parts vinculades

Als efectes de la informació a incloure en aquesta nota es considera part vinculada el Futbol Club Barcelona. El detall de saldos i operacions 
realitzades amb el Club durant els exercicis acabats el 30 de juny de 2014 i el 30 de juny de 2013 és el següent:

Societat

Euros

30/06/2014 30/06/2013

Saldos deutors (Nota 7) Aportacions rebudes Serveis rebuts Saldos deutors (Nota 7) Aportacions rebudes Serveis rebuts

Futbol Club Barcelona 2.150.897  2.871.597  487.987  1.570.342  2.801.868  543.017

Total 2.150.897 2.871.597 487.987 1.570.342 2.801.868 543.017

Els serveis efectuats pel Futbol Club Barcelona a la Fundació corresponen a serveis generals d’administració. Addicionalment, la Fundació ha 
rebut 5 i 241 milers d’euros durant els exercicis acabats el 30 de juny de 2014 i 2013 per part de patrocinadors del Futbol Club Barcelona i 
que s’han registrat com a “Ingressos de promocions, patrocinadors i col·laboradors” (vegeu Nota 13.1).
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14.4. Membres del Patronat

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

Nom Càrrec

Sr. Josep Maria Bartomeu Floreta President

Sr. Ramon Pont Amenós Vicepresident 1r

Sr. Ramon Cierco Noguer Vicepresident 2n

Sr. Gabriel Masfurroll Lacambra Vocal

Sra. Lola Bou Camps Vocal

Sr. Ramon Palou Godall Vocal

Sr. Xavier Aguilar Huguet Vocal

Sr. Ramon Alfonseda Pous Vocal

Sr. Jordi Bellmunt Fernández Vocal

Sr. Carles Cuní Llaudet Vocal

Sr. Mohammed Chaib Akhdim Vocal

Sr. Ramon Garriga Saperas Vocal

Sra. Rosa M. Lleal Tost Vocal

Sr. Josep Maldonado Gili Vocal

Sr. Xavier Pérez Farguell Vocal

Sr. Josep M. Prat Puig Vocal

Sr. Enric Roca Mateo Vocal

Sra. Marta R. de Llauder Santomá Vocal

Sr. Manel Royes Vila Vocal

Sr. Eduard Sans Subirana Vocal

Sr. Antonio Tombas Navarro Vocal

Sr. Joaquim Triadú Vila-Abadal Vocal

Sr. Iñaki Urdangarin Liebaert Vocal 

Futbol Club Barcelona, representat pel Sr. Josep Maria Bartomeu Vocal

Sr. Sergi González Delgado Secretari (és patró)

Sr. Josep Cortada i Vila Director general (no és patró)

14.5.  Informació sobre els ajornaments de pagament efectuats a proveïdors. Disposició addicional tercera. Deure d’informació de la Llei 
15/2010, de 5 de juliol

A continuació es detalla la informació requerida per la Disposició addicional tercera de la Llei 15/2010, de 5 de juliol: 

 

Euros

30-06-14 30-06-13

Import % Import

    

Pagaments dintre del termini màxim legal 2.735.665 67% 3.258.155

Resta de pagaments 1.334.945 33% 1.180.669

Total pagaments de l’exercici (*) 4.070.609 100% 4.438.823

TMP pagaments fora del termini màxim legal (dies) 72 83

TMPE (dies) de pagaments 12 15

Ajornament que a la data de tancament excedeix el termini màxim legal 337.054 96.897

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

Les dades incloses en el quadre anterior sobre pagaments a proveïdors fan referència a aquells que per la seva naturalesa són creditors 
comercials per deutes amb subministradors de béns i serveis, de manera que inclou les dades relatives a la partida “Proveïdors i altres be-
neficiaris creditors” del passiu corrent del balanç abreujat. La Fundació no ha inclòs dintre dels pagaments de l’exercici aquells en què la 
mateixa actua com a intermediari, ja que aquests pagaments no corresponen a subministradors de béns i serveis. 

El termini mitjà ponderat excedit (TMPE) de pagaments s’ha calculat com el quocient format en el numerador pel sumatori dels productes de 
cadascun dels pagaments a proveïdors realitzats en l’exercici amb un ajornament superior al respectiu termini legal de pagament i el nombre 
de dies d’ajornament excedit del respectiu termini, i en el denominador per l’import total de pagaments realitzats en l’exercici amb un ajor-
nament superior al termini legal de pagament. 
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El termini màxim legal de pagament aplicable a l’Entitat segons la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de 
lluita contra la morositat en les operacions comercials i conforme a les disposicions transitòries establertes a la Llei 15/2010, de 5 de juliol, i 
la Llei 11/2013, de 27 de juliol, és de 85 dies entre la data d’entrada en vigor de la Llei fins al 31 de desembre de 2011, de 75 dies fins al 31 de 
desembre de 2012, de 60 dies fins al 31 de juliol de 2013 i de 30 dies a partir de l’1 d’agost de 2013, excepte que existeixi un acord entre les 
parts amb un termini màxim de 60 dies.

15. FETS POSTERIORS

No s’han produït fets rellevants amb posterioritat a 30 de juny de 2014 que poguessin tenir un impacte significatiu sobre els comptes anuals 
adjunts.

Barcelona, 22 de setembre de 2014

Sr. Josep Maria Bartomeu i Floreta   Sr. Sergi González i Delgado
President     Secretari

Sr. Ramon Pont i Amenós    Sr. Ramon Cierco i Noguer
Vicepresident     Vicepresident

Sr. Josep Cortada i Vila
Director
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Informe de Gestió de l’exercici acabat  
el 30 de juny de 2014

RESULTATS

Els ingressos obtinguts durant l’exercici 2013/2014 sumen un total de 8.198.073 euros. Aquest fet ha permès continuar implementant els programes 
previstos en el Pla de Desenvolupament Estratègic dissenyat per la Fundació del FC Barcelona.

Euros

30/06/2014

Aportacions Club 2.876.670

Donacions esportives 1.115.746

Donacions privades 3.755.284

Subvencions públiques 410.000

Altres ingressos 38.304

Ingressos financers 2.069

Total Ingressos 8.198.073

La contribució que realitza el Futbol Club Barcelona per import màxim del 0,7% dels ingressos ordinaris pressupostats representen el 35% dels recursos 
de la Fundació. 

Les donacions realitzades pels jugadors professionals i societats d’imatge representen ja un 14% del recursos fundacionals, amb un 19% d’increment res-
pecte a l’any passat. Els nous contractes signats sota el mandat de la nova directiva incorporen una clàusula per tal que el 0,5% dels salaris, així com els 
drets d’imatge que perceben els jugadors de les seccions professionals, es destinin a projectes fundacionals de la Fundació del Futbol Club Barcelona. 

Pel que fa a les donacions d’entitat privades, els acords de col·laboració amb la Fundació Shell, Fundació La Caixa i Fundació Mapfre representen gaire-
bé la meitat de les aportacions totals. 

Les subvencions d’organismes públics han significat un 5% dels recursos d’enguany. Els recursos procedents de l’Agència Catalana de Consum (ACC), de 
la Diputació de Girona, Lleida i Tarragona i de diferents ajuntaments han permès finançar les activitats del programa Som el que mengem, així com les 
activitats emmarcades dins el programa de FutbolNet a Catalunya.

Les despeses de la Fundació sumen 8.180.174 euros. La despesa relacionada amb l’activitat fundacional ha estat de 7.469.034 euros, fet que ha permès 
mantenir la projecció de la Fundació arreu del món, però sobretot consolidar els programes en l’àmbit local i nacional com ara FutbolNet, Barçakids, 
Joves Solidaris o les campanyes de Som el que fem. La difícil situació econòmica que travessa el país ha obligat la Fundació del Futbol Club Barcelona a 
replantejar l’àmbit geogràfic de les actuacions dutes a terme. D’aquesta manera, bona part dels recursos fundacionals s’han aplicat a Catalunya.

Distribució font ingressos

Aportacions  
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Donacions  
esportives
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Donacions 
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0%
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0%
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públiques

5%
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Davant d’un context econòmic incert, la Fundació ha volgut gestionar els recursos disponibles de manera prudencial. S’ha posat especial èmfasi a mi-
llorar l’eficiència i l’eficàcia dels recursos destinats als programes, a la vegada que s’han redimensionat els eixos de treball de la Fundació per tal de 
focalitzar les ajudes en activitats en què la Fundació del Futbol Club Barcelona aporta més valor afegit; és a dir, en l’educació a través de l’esport. 

El compte de resultats d’aquesta temporada ha obtingut un resultat positiu de 17.899 euros.

   EUROS

   30/06/2014

    

DESPESES EXPLOTACIÓ 711.140 

    

ACTIVITAT FUNDACIONAL 7.469.034 

    

 ACCIÓ SOCIAL 1.891.797 

  XICS (92.930)

  CAMPANYES SOM EL QUE FEM 457.433 

  SOMNI PER UN REGAL 30.321 

  SPECIAL OLYMPICS 25.312 

  DISCAPACITATS 100.000 

  FUNDACIÓ LEO MESSI 500.000 

  FUNDACIÓ NEYMAR 500.000 

  FED.CAT.FUTBOL,UNES I ALTRES 371.661 

 VALORS  3.244.012 

  FUTBOLNET CATALUNYA 376.510 

  FUTBOLNET MIDLE EAST 2.083.891 

  FUTBOLNET AMERICA 104.016 

  COI 59.936 

  BARÇAKIDS 587.386 

  ALTRES 32.273 

 CULTURA I RECERCA 280.128 

  PREMIS M.V.M 12.114 

  I+D+I 100.000 

  LICEU I ALTRES 168.014 

 FORMACIÓ I VETERANS 575.128 

  LA MASIA 350.578 

  FUNDACIÓ BARÇA VETERANS 134.550 

  BÀSQUET VETERANS 75.000 

  HANDBOL 15.000 

 UNICEF  1.477.969 

    

TOTAL DESPESA  8.180.174 

La despesa aquesta temporada ha estat caracteritzada pel següent:

•	 Les despeses d’explotació representen un 9% de la despesa total i una reducció de 9 punts percentuals respecte a la temporada anterior. 

Distribució despesa
Despeses  
explotació

9%

Activitat  
fundacional

91%
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•	 El 91% restant de la despesa s’ha dedicat íntegrament a l’execució de l’activitat fundacional, amb més concentració dels recursos cap a progra-
mes	propis,	que	representen	el	80%	de	l’aplicació	total	de	la	despesa	fundacional,	respecte	a	aquells	programes	realitzats	en	col•laboració	
amb Unicef (20%).

•	 Del total de la despesa fundacional, l’apartat d’Acció Social s’ha endut un 25% dels recursos. Al bloc de Valors s’ha destinat un 43%. Al capítol 
de Formació i Veterans un 8% i a l’eix de Cultura i Recerca, un 4%. La col·laboració amb l’agència de les Nacions Unides UNICEF ha canalit-
zat un 20% de la despesa fundacional.

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, 22 de setembre de 2014

Sr. Josep Maria Bartomeu i Floreta   Sr. Sergi González i Delgado
President      Secretari

Sr. Ramon Pont i Amenós    Sr. Ramon Cierco i Noguer
Vicepresident      Vicepresident        
 

Sr. Josep Cortada i Vila
Director

Aplicació recursos activitat fundacional

Acció 
Social

25%

Valors

43%

Cultura 
i Recerca

4%

Formació 
i Veterans

8%

Unicef

20%



103

Formulació dels comptes anuals a 22 de setembre de 2014

En data 17 de juliol de 2014, el Patronat de la Fundació va autoritzar al president de la Fundació, el vicepresident de la Fundació, el director general de 
la Fundació i el secretari del Patronat a formular aquests comptes anuals abreujats de la Fundació Futbol Club Barcelona corresponents a l’exercici 
anual finalitzat el 30 de juny de 2014.

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

Sr. Josep Maria Bartomeu i Floreta   Sr. Sergi González i Delgado
President      Secretari

Sr. Ramon Pont i Amenós    Sr. Ramon Cierco i Noguer
Vicepresident      Vicepresident        
 

Sr. Josep Cortada i Vila
Director
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