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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.

Increment del 20% en beques

Aquest any hem incrementat un 20% els

diners destinats a beques respecte l'any

anterior. 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. 

Baixa (de 63 a 79)

Molt alta (més de 159)

Alta (entre 126 i 159)

Mitjana-alta (de 100 a 126)

MItjana-baixa (de 79 a 100)
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LABOR SOCIAL
Aconseguim els recursos per a la labor social de Brafa a

través de les activitats que organitzem a les nostres

instaŀlacions i dels patrocinadors. Aquest any comptem

amb l'ajut de l'Ajuntament de Barcelona per sufragar

els diners destinats a beques. També col.laborem amb

Càritas becant fills de famílies en risc d’exclusió social.  

60
voluntaris

325
esportistes

202 
 becats

Col.laborem
amb Càritas

Molt baixa (menys de 63)

RENTA FAMILIAR

Els barris amb menor renda

estan a Nou Barris
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Nou Barris també és el

districte amb major nombre

de beques menjador i amb

el major percentatje d'atur

en menors de 25 anys.
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#TRUECHAMPION

Després de l'èxit de la campanya #noseashooligan,

amb més de 10 milions de reproduccions, llançarem

la campanya #truechampion, en col·laboració amb

La Liga Sports. L'objectiu  és destacar els valors dels

esportistes a través dels ulls de la persona que millor

els coneix: la seva mare. La primera protagonista serà

la campiona del món de badminton, Carolina Marín. 

BCHAMPION

NOUS ESPORTS A BRAFA

Amb els esportistes de 4 a 15 anys

fomentarem les 20 competències del

bon treballador . Per fer-ho,

utilitzarem una app que ajudarà

l’entrenador a implementar el pla de

formació i informarà les famílies de la

competència que s’està treballant, els

objectius i les avaluacions. 

A més dels esports que es practiquen a Brafa:

iniciació esportiva, bàsquet, futbol i futbol sala,

aquest curs començarem el rugbi i el judo. El

compromís amb la formació de la persona és la

nostra raó de ser i estem conveçuts que

aquests esports són molt adequats per

fomentar valors com el respecte, la

companyonia i la constància, entre d'altres. Ens

il·lusiona que la incorporació d'aquests nous

esports ens faciliti arribar a més famílies.

El nou pla de formació de Brafa

     Campanya per difondre els valors de l'esport

També impulsem el portal www.sportmagister.com

que ofereix recursos per educar a través de l'esport.
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ENTITAS AMB QUI COL·LABOREM

Partits de futbol al Centre
penitenciari l'Alzina

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

Agraïm a totes les persones la utilizació de les instaŀlacions de Brafa: sèniors, 5-50-5, màsters i
lloguers. Una part de l’import de les seves activitats es destinen a beques.

Artesania 75, 08042 Barcelona     www.brafa.org     info@brafa.org     Tel. 933 590 116

Col·laboració amb la Fundació Putxet
(centre d’acollida de joves majors de

18 anys en situació de risc)

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

Col·laboració amb La
Marató de TV3

Col·laboració amb els
Educadors socials

Col·laboració amb la  Llar
Turó  de Roquetes (centre

d’acollida  de nens)

Col.laboració amb els
projectes Paidós i
Marilar de Càritas

Col·laboració amb 
el Departament de Justícia

Centre d’acollida de persones
que han de fer serveis en
benefici de la comunitat


