
 

                                                                        

 

 

 

    

 

 

 

Presentació del projecte “XICS Carmel i 
Entorn”, el primer a la ciutat de Barcelona 

 

 

• La Fundació FC Barcelona, l’Ajuntament de Barcelona i l’Obra Social “la 
Caixa“ signen un conveni de col�laboració per impulsar aquest primer centre a la 
ciutat de la Xarxa Internacional de Centres Solidaris per a l’Educació i l’Esport. 

 

• Al XICS Carmel i Entorn, 80 nois i noies, entre 10 i 16 anys, en situació de 
vulnerabilitat o risc d’exclusió social, del barri del Carmel i entorns, es podran 
beneficiar dels serveis d’aquest nou centre. 

 

• Alumnat de formació professional de la ciutat podran fer pràctiques al 
“XICS Carmel i Entorn”. 

 

• La Fundació FC Barcelona impulsa tretze XICS a tot el món, amb presència 
actualment a 10 països i 4 continents.  

 

 

Barcelona, 18 de maig de 2010 

 

 
La Fundació FC Barcelona, l’Ajuntament de Barcelona i l’Obra Social “la Caixa“ inciaran el 
proper mes de setembre, les activitats al centre “XICS Carmel i Entorn”, a l’IES Ferran Tallada 
(districte d’Horta-Guinardó). Aquest serà el primer centre a Barcelona de la Xarxa 
Internacional de Centres Solidaris per a l’Educació i l’Esport que, des de l’any 2006, impulsa la 
Fundació del FC Barcelona a diferents països d’Amèrica Llatina, Àfrica, Europa i Àsia per 
atendre a nens, nenes i joves en situació de vulnerabilitat i/o risc d’exclusió social.  
 
Es beneficiaran 80 joves en situació de vulnerabilitat 
 
El futur XICS Carmel i Entorn estarà ubicat a les instal�lacions de l’Institut d’Educació 
Secundària Ferran Tallada (carrer doctor Bové, 45) i tindrà capacitat per a uns 80 nois i noies, 
entre 10 i 16 anys, que estiguin en situació de vulnerabilitat i/o risc d’exclusió social. Serà un 
centre obert destinat a donar suport solidari i integral als beneficiaris des de diferents àmbits: 
educatiu, psicosocial, esportiu, lleure, familiar i d’educació sanitària i nutricional. Al centre 
s’oferirà reforç escolar, activitats esportives, tallers, classes d’informàtica, formació sociolaboral 
i orientació familiar.  

 



 

                                                                        

 

 

 

    

 

 

 

Diferents espais de l’IES Ferran Tallada seran transformats durant els propers mesos per garantir 
que el mes de setembre de 2010 puguin obrir les dependències i serveis del XICS Carmel i 
Entorn.  
 
Aquest primer centre a la ciutat de Barcelona de la xarxa XICS l’impulsen  la Fundació FC 
Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona, amb la col�laboració de l’Obra Social “la Caixa“ , de 
l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona, de la Fundació BCN Formació 
Professional, del Consorci d’Educació de Barcelona, de la cooperativa EDUVIC i la 
participació del Districte d’Horta-Guinardó. 

 

Inici d’activitats, el setembre. Vigència del conveni fins al curs 2012-13  

 
El conveni de col�laboració entre la Fundació FC Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona  que fa 
possible la creació, execució i desenvolupament d’aquest projecte XICS Carmel i Entorn té una 
vigència fins als curs escolar 2012-13 prorrogables. Les activitats per als nois i noies s’iniciaran el 
mes de setembre i sempre es desenvoluparan en horari extraescolar. 
 
Objectius principals del “XICS Carmel i Entorn”: 
 

• Lluitar contra l’abandonament i fracàs escolar dels nois i noies, entre 10 i 16 anys, més 
vulnerables i en risc d’exclusió social. 
• Oferir un programa de reforç escolar als nois i noies, entre 10 i 16 anys més vulnerables i 
en risc d’exclusió social, i que tinguin problemes de rendiment escolar. 
• Oferir un programa de suport en temes d’educació sanitària, hàbits saludables i nutrició als 
nois i noies entre 10 i 16 anys més vulnerables i en risc d’exclusió social. 
• Facilitar l’accés a la pràctica esportiva als nois i noies entre 10 i 16 anys més vulnerables i en 
risc d’exclusió social:. 
• Oferir un programa d’atenció a les famílies dels nois i noies participants en el projecte per 
facilitar el seguiment de la vulnerabilitat a les unitats familiars. 
• Oferir sessions d’educació en higiene i salut a les famílies dels nois i noies beneficiaris. 
• Oferir un programa de pràctiques per alumnat de formació professional de l’IES Ferran 
Tallada o d’altres centres de la ciutat que estiguin cursant estudis de tècnic superior 
d’Integració social; tècnic superior en Animació sociocultural i tècnic superior d’Activitats 
físiques i esportives. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                        

 

 

 

    

 

 

El futur XICS Carmel i Entorn 

 
El XICS Carmel i Entorn oferirà a partir del proper mes de setembre els seus serveis als 80 nois i 
noies beneficiaris. Les activitats i iniciatives es desenvoluparan sempre en horari extraescolar, de 
dilluns a divendres, a partir de  les 17:00 h.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                        

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                        

 

 

 

    

 

 

 

 

Els beneficiaris 

La selecció dels 80 infants i joves s’iniciarà a partir del proper mes de juny i els criteris bàsics 
seran els indicadors de vulnerabilitat i risc d’exclusió social que puguin tenir. Aquest procés 
s’impulsarà des del XICS Carmel i Entorn amb la participació de l’Ajuntament. 
 

Inversió de 600.000 € en tres anys 
 
A l’IES Ferran Tallada, a través del Consorci d’Educació de Barcelona, durant els propers dies es 
posarà en marxa el projecte de condicionament de diferents instal�lacions de l’institut on se 
situaran les futures dependències del XICS Carmel i Entorn. En total, seran uns 157,05 m2, que 
seran transformats, amb un pressupost aproximat de 200.000 €. 
 
Acabada aquesta fase, el mes de setembre de 2010 es podrà obrir i iniciar les activitats del XICS 
Carmel i Entorn, que també podrà disposar d’altres espais i instal�lacions esportives de l’institut.  
La Fundació FC Barcelona invertirà 200.000 €  anuals en aquest projecte, amb la col�laboració de 
l’Obra Social “la Caixa“. En els tres anys de conveni s’hauran invertit, per tant, 600.000 €.  
 
 



 

                                                                        

 

 

 

    

 

Espais i equip 
 
Les activitats educatives del XICS Carmel i Entorn es realitzaran les instal�lacions de l’IES Ferran 
Tallada, optimitzant els espais ja existents (escola, pista poliesportiva, gimnàs, etc.). El centre 
solidari disposarà d’una aula, tres despatxos de direcció i dos espais polivalents, a més de poder 
contar amb dues aules a l’Institut. L’equip docent de XICS Carmel i Entorn està format per un/a 
director/a, un/a terapeuta familiar, un/a educador/a, un/a integrador/a social i diversos monitors 
esportius i la gestió tècnica serà a càrrec de la cooperativa EDUVIC.  
 
IES Ferran Tallada 
 
Aquest institut públic d’educació secundària, situat al carrer doctor Bové, 45, al barri del Carmel, 
districte d’Horta-Guinardó, té una oferta formativa variada, amb ensenyaments d’ESO, batxillerat 
i formació professional. Pel que fa a la formació professional, s’imparteixen cicles formatius 
d’educació infantil, animació sociocultural, atenció sociosanitària i integració social. 
 
La Fundació BCN Formació Professional 
 
La Fundació BCN Formació Professional, instrument impulsat per l’Ajuntament de Barcelona per 
dinamitzar la formació professional a la ciutat i la relació d’aquesta amb les entitats, empreses i 
agents socioeconòmics, possibilitarà que alumnat de formació professional de l’IES Ferran Tallada 
i d’altres centres de la ciutat, puguin fer estades en pràctiques en aquest futur XICS i, més 
concretament, els qui estudiïn formació professional en les especialitats de tècnic superior 
d’Integració Social; tècnic superior en Animació Sociocultural i tècnic superior d’Activitats 
físiques i esportives. Aquestes estades formatives permetran a l’alumnat en pràctiques en aquest 
XICS l’adquisició de les competències professionals.  
 
 

XICS, promovent l’educació dels més necessitats dins i fora de les nostres fronteres 
 
La inauguració d’aquest primer centre solidari de la Fundació FC Barcelona a Barcelona 
s’emmarca dins del programa XICS, una iniciativa que es va posar en marxa fa quatre anys, 
impulsada per l’actual Junta Directiva i dirigida per Joan Laporta. Amb aquest nou espai, la 
Fundació del Barça compta en l’actualitat amb 13 centres solidaris ubicats al Marroc, Senegal, 
Brasil, l’Equador, l’Índia -amb dos centres-, Mèxic -amb dos centres-, Mali, Malawi, Burkina Faso 
i Catalunya (Santa Coloma de Gramenet i Barcelona -barri del Carmel, districte d’Horta-
Guinardó). Tots ells compten amb la col�laboració d’entitats i autoritats locals que ajuden a un 
total de 10.000 nens arreu del món. 
 
Els centres XICS formen part dels programes propis que, juntament amb les JES (Jornades 
d’Esport Solidari), i Esport i Cuitadania impulsa la Fundació FC Barcelona, amb l’objectiu de 
promoure la solidaritat i la cooperació a través de l’esport entre els més desafavorits.  
 
 
 
 
 



 

                                                                        

 

 

 

    

 

 
“La Caixa”: un compromís amb les necessitats socials 
 
El foment del treball entre els col�lectius desafavorits, l’atenció a les persones amb malalties avançades i els seus 
familiars, la promoció de la vacunació infantil en els països amb rentes baixes i la concessió de microcrèdits socials o 
financers a través de MicroBank són, juntament amb el programa de superació de la pobresa infantil, 
CaixaProinfància, algunes de les prioritats estratègiques de l’Obra Social per el 2010. L’objectiu fonamental: donar 
oportunitats a les persones.  
 
Sobre la Fundació FC Barcelona 

 
Constituïda l’any 1994 com entitat d’activitats comercials, la Fundació FC Barcelona va iniciar una nova etapa 
impulsada per l’actual Junta Directiva presidida per Joan Laporta, especialment a partir de l’any 2006. Aquest canvi 
d’orientació  va convertir la Fundació en la identitat social per excel�lència de la institució blaugrana. Aquest punt 
d’inflexió ve marcat per l’adhesió del FC Barcelona als ‘Objectius de Desenvolupament del Mil�lenni’ de les Nacions 
Unides i per la cessió 0,7% dels ingressos ordinaris del club a la Fundació per la realització de programes i projectes. 
Tot això s’ha reforçat amb aliances pioneres amb Unicef, Unesco, i UNHCR/ACNUR, i ha culminat amb l’acceptació 
com a membre de l’ECOSOC (Consell Econòmic i Social de les Nacions Unides) atorgat al FC Barcelona. La missió de 
la Fundació és promoure un model social a través del desenvolupament d’accions solidaries, educatives i culturals –de 
forma pròpia i en col�laboració amb les Nacions Unides- que permetin la consolidació del compromís social del Barça 
com “més que un club” a Catalunya, Espanya i el món.   
 
 
Per a més informació: 
Departament de Comunicació Obra Social “la Caixa” 
Neus Contreras: 93 404 60 73 / ncontreras@fundaciolacaixa.es      
http://www.lacaixa.es/obrasocial   
 
Sala de premsa multimèdia  
http://premsa.lacaixa.es/obrasocial   
 


