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#SeguimJunts



A Brafa seguim junts

BChampion:
Un programa pioner

El programa de formació de Brafa, basat
en les vint competències de lideratge,
s’ha desenvolupat juntament amb la
Facultat d’Educació de la Universitat
Internacional de Catalunya (UIC). Per tal
de facilitar la seva implantació, hem
dissenyat una aplicació mòbil.

Nou Barris, el districte de Barcelona més pobre i més afectat per la pandèmia

Treballem per l’esport
inclusiu
Hem organitzat grups per a que els
infants amb diversitat funcional i
diferents capacitats puguin practicar
esport a Brafa.

Ens il•lusiona especialment l’exemple
de superació i optimisme que aquests
participants donaran a totes les
persones que venen a les activitats de
Brafa.

Renda Familiar Casos COVID
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Fonts: Hospital del Mar, Ajuntament de Barcelona.

Impacte
La campanya de vídeos
#NoSeasHooligan ha estat vista per
desenes de milers de persones, ha
aparegut als mitjans de comunicació i
xarxes socials i ha rebut diversos premis
i reconeixements.

I ja hem posat en marxa la nova
campanya #notelajuegues,
relacionada amb els riscos de les
apostes esportives.

52
voluntaris

63,7%
de les famílies

amb beca

Un curs excepcional

Col•laboració

amb

Càritas

+700
entrenaments

online

Distribució
d’aliments a

famílies

13 de març de 2020: CONFINAMENT
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206
alumnes
becats

15 voluntaris
han ajudat
a Càritas

Programa Spes dirigit
a aturats
A Brafa s’ha fet realitat un projecte molt
il•lusionant: facilitar que les persones
sense feina més grans de 45 anys
facin esport i rebin ajuda per superar
aquesta situació. Aquest programa no
té cost per als participants.

Volem fer més

Amb la finalitat de continuar amb la
difusió dels valors a l’esport, Brafa ha
renovat la seva web SportMagister.

Nou disseny i continguts, i una tribuna
des de la qual esportistes, experts, etc.,
ofereixen la seva opinió en la línia de la
missió de Brafa. SportMagister pretén
arribar a molta més gent comptant
amb grans signatures!



Entitats amb les que col•laborem

Entitats patrocinadores

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

Gràcies als sèniors, als participants en les lligues Màster, als
participans del programa 5-50-5 i a tots els qui heu realitzat algun

lloguer de les nostres instal•lacions. El cost d’aquestes activitats es
destina a beques de l’Escola Esportiva i a la tasca social de Brafa.

Amb la col•laboració de l’Ajuntament de Barcelona.

@brafafundacio @fundaciobrafa@brafafundacio

Activitats amb els nens
del Centre d’educació
especial Mare de Déu de
Montserrat

Ajudem a 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 en el
Centre penitenciari l’Alzina

Col·laboració amb
el Departament de Justícia

Col·laboració amb el projecte
PAIDOS i MARIALAR de Càritas

Centre d’acollida de persones
que han de fer serveis

en benefici de la comunitat

Col·laboració amb els
Treballadors Socials del barri

Col·laboració amb la
Llar Turó Blau

(centre d’acollida
de nens)
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Col·laboració amb la
La Marató de TV3


