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QUI SOM?

La Fundació Brafa és una entitat  
sense ànim de lucre i de caràcter 
social, que entén l’esport com un 
mitjà per transmetre valors, amb una 
visió cristiana de la vida. Brafa és 
a Nou Barris, un dels districtes més 
desfavorits de Barcelona.

Molt alta (més de 159)

Alta (entre 126 i 159)

Mitjana-alta (de 100 a 126)

Mitjana-baixa (de 79 a 100)

Baixa (de 63 a 79)

Molt baixa (menys de 63)

RIQUESA PER DISTRICTES
RENDA FAMILIAR DISPONIBLE PER CÀPITA

BEQUES
En els darrers anys hem incrementat 
els diners destinats a beques. Atenem 
personalment cada família que ho 
necessita i concretem amb ells l’import de 
la beca, amb la idea que ningú quedi fora 
de Brafa per un motiu econòmic. Aquest 
any hem incrementat un 12% els diners 
destinats a beques.
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PLA DE FORMACIÓ
Creiem que l’esport és una 
eina ideal per transmetre 
valors. Hem elaborat un pla de 
formació amb una programació 
per edats Treballem els valors 
conjuntament amb les famílies.

1 2 3 4
Valors que es treballen per edats Cada valor es treballa amb unes làmines Cada quatre entrenaments es treballa una làmina Comunicació i treball amb les famílies

#FORMANT 
CAMPIONS

PER A LA
VIDA

LABOR SOCIAL

Aconseguim els recursos per a la labor social de 
Brafa a través de les activitats que organitzem a 
les nostres instaŀlacions –sèniors, lligues màster i 
lloguers–, i dels patrocinadors.

UN CLUB AMB COR

Brafa coŀlabora amb Càritas becant fills de 
famílies en risc d’exclusió social perquè puguin 
fer esport a Brafa.

#NOSEASHOOLIGAN

Brafa ha elaborat 5 vídeos educatius, publicats 
a www.noseashooligan.com, amb la finalitat 
de conscienciar en la importància que té la 
competició esportiva com a mitjà per créixer en 
valors. A través dels mitjans de comunicació, 
cadascun dels vídeos ha arribat a més d’un 
milió de reproduccions.

Explicació de l’entrenador (15´)

Es treballen aspectes pràctics del valor en 
l´entrenament

Es fixen objectius personals 
per a casa

Entrevistes 
amb les 
famílies

Reunions
amb les 
famílies

Enviament 
de les 

làmines per
 Whatsapp

54.412 €
en beques 

al curs 17-18

325
esportistes

 a Brafa

54
voluntaris

66%
tenen beca

198
esportistes

becats

Sportmagister és un portal d’internet creat 
per Brafa  per impulsar els valors de l’esport. 
En el portal s’ofereixen recursos per educar 
a través de l’esport entrenadors, professors 
d’educació física i esportistes. 

WWW.SPORTMAGISTER.COM

*Font: Ajuntament de Barcelona

Tutories 
amb els

esportistes



 

Entitats amb qui col·laborem

Activitats amb els nens 
del Centre d’Educació Especial 
Mare de Déu de Montserrat

Acollim joves atesos 
per associacions de refugiats
(Cepaim) i immigrants sense 
papers (ACCEM-Barcelona)

Col·laboració amb la 
Fundació Putxet (centre

 d’acollida de joves majors de
18 anys en situació de risc)

Partits de futbol al Centre 
penitenciari l’Alzina

Col·laboració amb
el Departament de Justícia

Col·laboració amb els projectes 
Paidós i Marialar de Càritas

Centre d’acollida de persones que 
han de fer serveis 

en benefici de la comunitat

Col·laboració amb els
Educadors socials

Col·laboració amb la 
Llar Turó  de Roquetes

 (centre d’acollida  de nens)

Col·laboració amb 
La Marató de TV3
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Artesania 75, 08042 Barcelona     www.brafa.org     info@brafa.org     Tel. 933 590 116

Entitats patrocinadores:

A totes les persones que utilitzen les instaŀlacions de Brafa: sèniors, màsters i 
lloguers. Una part de l’import de les seves activitats es destinen a beques.

Agraïm:


