
                                      
 
 
 

 

Nota de premsa 

 
 

La iniciativa s’emmarca en el conveni de col·laboració entre el club de futbol i 
l’entitat financera 

 
 

La Fundació FC Barcelona i l’Obra Social ”la 
Caixa” presenten el programa FutbolNet per 

educar en valors nens i joves a través de l’esport 
 
 

• L’objectiu d’aquesta iniciativa pionera a l’Estat és, a través de 

l’esport, afavorir experiències de desenvolupament humà en 

barris de ciutats catalanes identificats com a prioritaris per a 

intervenció social i comunitària.  

 

• El projecte del club de futbol i l’entitat financera es desplegarà 

a vint municipis de les quatre províncies catalanes: Barcelona, 

Santa Coloma, Igualada, Badalona, Martorell, Vic, Figueres, 

Olot, Banyoles, Palafrugell, Salt, Cervera, Balaguer, Tàrrega, 

La Seu d’Urgell, Mollerussa i diverses localitats tarragonines 

encara per confirmar. 

 

• La pedra angular de FutbolNet és el diàleg, entenent que a 

través d’ell els participants no només entren en una relació de 

respecte i enteniment mutu, sinó que també adquireixen 

confiança en si mateixos i sentit de responsabilitat.  
 

 

Barcelona, 20 d’abril de 2012. – El president de la Generalitat, Artur Mas; el 

president del FC Barcelona, Sandro Rosell, i la directora general adjunta de la 

Fundació “la Caixa”, Elisa Durán, han presentat avui el programa FutbolNet. 

L’acte ha comptat amb la presència dels alcaldes dels 20 municipis on es 

desenvoluparà la iniciativa, així com dels presidents de les quatre diputacions 

catalanes.    

 



L’objectiu de FutbolNet és afavorir experiències de desenvolupament humà en 

barris de ciutats catalanes identificats com a prioritaris per a intervenció 

social i comunitària.  

 

Concretament, el projecte es desenvoluparà a vint municipis de les quatre 

províncies catalanes: Barcelona, Santa Coloma, Igualada, Badalona, Martorell, 

Vic, Figueres, Olot, Banyoles, Palafrugell, Salt, Cervera, Balaguer, Tàrrega, La 

Seu d’Urgell, Mollerussa i diverses localitats tarragonines encara per confirmar. 

 

El programa té una durada total de 24 setmanes, durant les quals es treballarà 

amb els grups de joves de les diferents ciutats temes com la convivència, la 

discriminació i el gènere, sempre a través de l’esport. S’organitzaran dues 

sessions setmanals de dues hores amb grups de 60 nens i nenes.  

 

La de FutbolNet és una metodologia d’intervenció social mai aplicada a l’Estat 

i d’èxit reconegut en experiències a Colòmbia i a Alemanya. Les proves pilot es 

van dur a terme l’any passat als municipis de Salt i Manlleu. 

 

 

El diàleg com a eina al futbol 

 

La clau del programa FutbolNet és el diàleg. A través d’aquesta eina, els 

jugadors i jugadores no només entren en una relació de respecte i enteniment 

mutu, sinó que també adquireixen confiança en si mateixos i sentit de 

responsabilitat.  

  

La metodologia del FutbolNet es divideix en té tres fases: una discussió 

anterior al partit, un partit de futbol i una xerrada després del joc. El diàleg es 

converteix, doncs, en una part del joc i no en un complement.  

 

Els temes de debat variaran d'acord a l'organització i les necessitats dels 

jugadors i aniran des d'un acord sobre regles especials fins abordar temes 

socials rellevants com ara la ciutadania, la discriminació o la salut.  

 

 

Sensibilitat amb els problemes locals 

 

Aquest projecte sorgeix de la sensibilitat de la Fundació FC Barcelona i l’Obra 

Social “la Caixa” amb els problemes que toquen més de prop la societat 

catalana. El desenvolupament de la infància i adolescència a través de l’esport 

és un dels seus focus d’actuació. 

 



FutbolNet s’emmarca en el conveni de col·laboració entre la Fundació FC 

Barcelona i l’Obra Social “la Caixa” amb la finalitat de fomentar la pràctica de 

l’activitat esportiva com a eina d’inclusió social. El conveni, al qual l’entitat 

financera destina 500.000 euros, abasta diversos tipus d’accions educatives, 

lúdiques i  divulgatives.  

 

Aquest acord, que es va signar l’any 2009, parteix del convenciment que la 

pràctica de l’esport no només afavoreix el desenvolupament de les capacitats 

motrius i la bona salut física de nens i joves, sinó també que aquesta esdevé 

una petita escola de vida, en la qual s’aprèn com funciona el món i els seus 

valors.  

 

 

Per a més informació:  
Departament de Comunicació Obra Social ”la Caixa”   
Neus Contreras: 93 404 60 73 / 619 74 38 29 
http://www.lacaixa.es/obrasocial/ 
 
Sala de premsa multimèdia   
http://premsa.lacaixa.es/obrasocial/ 
 

 

 

 

 

 


