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Estem vivint uns temps molt especials. La pandèmia

ens va posar a prova. A l’inici de la crisi sanitària vam

veure que la funció social de la Fundació Brafa era

més necessària que mai.

Per aquest motiu, vam decidir fer un esforç

extraordinari per tal de continuar en contacte amb

les famílies de l’escola i els participants d’altres

programes de Brafa. Per l’excepcionalitat de la

situació, vam suspendre el cobrament de les quotes i

vam començar l’activitat en línia. Tots els entrenadors

van impartir innumerables sessions a través

d’internet. D’acord amb la vocació de servei de la

nostra Fundació, també vam tractar d’ajudar a les

famílies oferint el nostre Stage d’Estiu gratuït.

Ens va semblar que era la millor manera de donar

suport a les famílies que ho estaven passant

malament, ajudant en la vessant humana i formativa,

d’una banda, i econòmica, d’una altra.

I tot i les dificultats, vam seguir impulsant la campanya

#noseashooligan, el portal sportmagister.com i el

nou pla de formació en competències BChampion,

per ajudar a millorar l’esport.

Ens alegra la tasca feta i ens il·lusiona pensar en tots

els projectes que tenim pel futur. Agraïm molt als

entrenadors, als voluntaris que ens ajuden amb el

seu temps i a totes les persones i institucions que

col·laboren econòmicament amb Brafa. A tots ells el

meu agraïment més sincer.

“Amb la crisi
sanitària hem
comprovat que la
funció social de la
Fundació Brafa és
més necessària
que mai” “Ha continuat la

campanya
#noseashooligan,
el portal
sportmagister.com
i el nou pla de
formació
Bchampion”

Sempre al costat
de les famílies

Frederic Giner
President de la Fundació
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Brafa és una institució nascuda l’any 1954 amb

l’impuls de Sant Josepmaria Escrivá, fundador de

l’Opus Dei, amb la missió d’ajudar a cada esportista a

créixer en virtuts i desenvolupar-se com a persona. A

Brafa entenem l’esport com un mitjà de salut, educació

i millora personal, del que es beneficien esportistes i

famílies, i és un entorn on tothom qui ho desitgi pot

trobar a Déu i rebre formació cristiana, en un ambient

de plena llibertat.

Situada aNou Barris des de 1971, organitzemactivitats

esportives per a joves d’entre 4 i 20 anys amb 330

participants. Gràcies al programa de beques

s’aconsegueix que cap família es quedi fora de Brafa per

unmotiu econòmic.

També impulsem iniciatives per compartir la nostra

visió de l’esport. Al portal de educació i esport

www.sportmagister.com i amb la campanya de vídeos

#noseashooligan difonemmaterials educatius i

campanyes a favor d’aquests valors.

A Brafa creiem
que l’esport és un
mitjà per educar i
ajudar a les
persones,
especialment als
joves

Missió
Ajudar als joves a créixer

en valors mitjançant

l’esport i promoure en la

societat el paper educatiu

de l’esport.

Visió
L’esport, si està ben

orientat, és una eina ideal

per transmetre valors i

millorar com esportistes i

com a persones.

Valors
El respecte, el

companyerisme, l’esforç,

la generositat, l’alegria i la

siceritat.

BRAFA
LaFundació
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Brafa es una fundació governada per un Patronat, que

estableix les línies de treball de Brafa.

La Fundació treballa per tal d’obtenir

suport econòmic de particulars, ja sigui

en forma de donatius o amb la quota

dels programes. També compta amb el

suport d’institucions per dur a terme

els seus projectes. Aquestes

aportacions són indispensables per

complir la nostra missió.

President
Frederic Giner Sarobe

Vice-president
Vicente Font Pascual

Vocal
Joan Miquel Carmona Pou

Vocal
Alex Llevat Felius

Vocal
Rafael Puigarnau Torelló

Vocal
Josemaría Torrens Ferrer

Director
Ignasi Taló Valls

Secretària
Mónica Gracía-Solanas

Govern

Patrocinadors i col·laboradors

Patrocinadors del curs 2020-21
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Al decretar-se l’estat d’alarma i el confinament, Brafa

va tancar les seves portes. Conscients que els barris

que envolten Brafa són dels més empobrits de la

ciutat, vam deixar de cobrar les quotes i vam seguir

organitzant tots els entrenaments online, per donar

suport a les famílies.

També vammantenir un contacte especialment

estret amb les famílies més vulnerables per ajudar-

los, per exemple, a aconseguir aliments i resoldre

altres necessitats bàsiques, amb col·laboració amb la

Creu Roja. El cost d’aquest servei va ser de 24.000€,

fonamentalment per compensar la tasca dels

entrenadors.

Col·laboració més intensa amb altres entitats

També vam col·laborar amb Càritas, per enviar cartes,

dibuixos i vídeos a la gent gran que trobava sola i en

situació de vulnerabilitat durant els mesos de

confinament. D’altra banda, un equip de voluntaris de

Brafa va fer de tutor a algunes famílies que

necessitaven suport i orientació. Un altra activitat

organitzada amb les famílies de Brafa va ser la

d’enviar cartes, dibuixos i vídeos als malats d’una UCI

de l’Hospital Vall d’Hebron per donar suport a malalts

aïllats per la COVID-19.

Represa de l’activitat

Amb la relaxació de les restriccions i respectant

escrupolosament els protocols i indicacions de les

autoritats, el mes de juliol vam organitzar en nostre

Stage d’Estiu i entrenaments, que van ser gratuïts

pels esportistes del nostre club.

Va ser la manera de tancar un curs excepcional

donant un suport més a les famílies en les seves

necessitats. Hi van participar 200 joves.
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Renda Familiar Casos COVID

Diferències de renda i impacte
de la COVID-19 a Barcelona

Durant el
confinament i les
restriccions
posteriors, vam
seguir organitzant
tots els
entrenaments
online.

El mes de juliol
vam organitzar en
nostre Stage
d’Estiu i
entrenaments, que
van ser gratuïts
pels esportistes
del nostre club

Nou
Barris

Nou
Barris

L’any de la
COVID-19
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330
Participants

73.500€
Beques a famílies

64%
Alumnes
amb beca

700
Entrenaments

online

Impacte SocialVolem que tots els joves del barri puguin
accedir a la pràcitca de l’esport i a la formació
que impartim. Per això, concedim un gran
número d’ajudes i aconseguim que Brafa tingui
un impacte directe i positiu en els barris que
l’envolten.



elcordeBrafa
Escolaesportiva,

L’escola esportiva és el cor de la Fundació Brafa, el

principal mitjà per acomplir la nostra missió. A les

activitats de l’escola van participar 330 joves, en

entrenaments i competició, molts dels quals també

aprofiten les tardes a Brafa per estudiar i fer deures.

Per dur a terme la nostramissió, cada família i cada

participant reben una atenció personalitzada des del

moment en que visiten Brafa. Així es poden assolir els

objectius formatius que ens proposem: un a un, els

participants creixen coma persones i coma esportistes.

Al costat de totes les famílies

Moltes famílies de Brafa no poden assumir el cost de

les activitats. La Fundació té com a criteri organitzar-

les amb el màxim nivell de professionalitat però

alhora fer-les accessibles a tothom. Per aquest motiu,

comptem amb un sistema d’ajudes per posar Brafa

a l’abast de tots, sigui quina sigui la seva situació.

El curs passat es van concedir ajudes al 64% de les

famílies, per un import total de 73.500€.
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Cada família i cada
participant reben
una atenció
personalitzada des
del moment en que
visiten Brafa per
primera vegada
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Convençuts de la validesa del nostre model

d’educació en valors a través de l’esport, obtenim els

fons econòmics per sostenir l’escola amb l’ajuda de

diverses fundacions, lloguer d’instal·lacions i

programes per a adults.

A tots aquests participants els informem del destí

d’aquests diners: una contribució directa a la labor

social de la Fundació. Anualment es publica el Full

Social, que resumeix l’impacte social de Brafa.

El nostre pulmó: el sèniors

El Programa +30, destinat a persones que volen jugar

a futbol en un entorn amigable, reflecteix

perfectament l’esperit d’aquestes activitats. Els seus

participats, els sèniors de Brafa, se senten part de la

Fundació des del moment que s’interessen pel

programa.Molts s’impliquen amb Brafa més enllà de

la seva aportació econòmica.

Obtenim els fons
econòmics per
sostenir l’escola
amb l’ajuda de
diverses
fundacions,
lloguer
d’instal·lacions i
programes per a
adults.

En xifres

Activitats de l’escola

330
PARTICIPANTS

50 Bàsquet

229 Futbol
13 Judo

28 Iniciació esportiva

20
EQUIPS EN
COMPETICIÓ
En la FCF, la FCB i el CEEB

518
Converses formals
amb famílies

178
SÈNIORS

52
VOLUNTARIS
Com a entrenadors,
tutors i altres

1.421
SESSIONS
DE FORMACIÓ*
*Presencials i online,
aproximadament

La Fundació Brafa organitza cada curs nombroses activitats de caràcter Familiar i solidari,
sovint en benefici d’altres entitats. Aquest curs, degut a la pandèmia, es va alterar la programació
habitual. Aquí teniu un resum de les que es van poder dur a terme:

13/10/19 Torneig Solidari

16/11/19 Cinefòrum familiar

23/12/19 Sopar per la Fundació Putxet

24/12/19 Missa del Pollet

28/12/19 Visita al Pessebre Vivent del Cottolengo

2/01/20 Cantada de Nadales a la residència El meu Jardí

4/01/20 Peregrinació familiar a Montserrat

22/02/20 Gimkama familiar del Programa d’Iniciació Esportiva

23/05/20 Cinefòrum familiar online
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BChampion

L’any 2019 vam finalitzat la preparació del nou pla de

formació, elaborat amb la Facultat d’Educació de la

Universitat Internacional de Catalunya i que ha

comptat amb les opinions de professors i pares i

mares de família.

Es centra en les 20 competències de lideratge i ens

situa, per l’enfocament integral de la persona, a

l’avantguarda de la formació a l’esport. El nou pla

l’hem anomenat BChampion.

S’ha creat una aplicació mòbil que facilita a

l’entrenador seguir el pla de formació i que els pares

estiguin informats del que està treballant el seu fill i el

seu progrés.

Aquest pla de formació l’apliquem amb els

esportistes del 4 al 15 anys. A cada edat es treballen

les 20 competències, que es concreten en una breu

explicació, un objectiu per l’entrenament i un altre per

viure a casa. Cada 15 dies es treballa una

competència amb els seus objectius.

INTRAPERSONALS

Autogestió Automotivació Autolideratge

Gestió del Temps Adaptabilitat Presa de decisions

Gestió de l’estrès Autoconeixement Integritat

Optimisme Autocrítica Autocontrol

Iniciativa Ambició Equilibri Emocional

ESTRATÈGIQUES

Competències
INTERPERSONALS

Visió Institucional Comunicació Assertiva

Orientació a l’objectiu Companyonia

Orientació a l’Equip Empatia

Sociabilitat Treball en Equip

Bchampion es
centra en les 20
competències de
lideratge i ens
situa, per
l’enfocament
integral de la
persona, a
l’avantguarda de la
formació a l’esport

Plade formació
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Al finalitzar aquest període de 15 dies, l’entrenador

respon a un test per avaluar a cada esportista del

seu equip en la competència que s’ha treballat. Els

pares estan informats i cada quinzena reben els

resultats del test pel seu fill, de manera que poden

continuar treballant a casa.

L’aplicació és un instrument que facilita la sintonia

entre les famílies i l’escola. Darrera hi ha l’experiència

de entrenadors, tutors, mares i pares, i acadèmics. Ha

estat un impressionant treball en equip que hem

realitzat durant més de dos anys en el que s’ha

millorant i actualitzant el programa formatiu de Brafa.

A Brafa, els equips compten amb un entrenador i un

tutor. El primer és el responsable de la formació

tècnica, mentre que el segon dedica més esforç a la

formació humana.

Aquest equip es coordina per tal de dur a terme les

seves tasques de manera natural i eficaç, de manera

que, respectant les funcions de cadascú, es >>
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Els pares estan
informats de la
competència i dels
objectius que
s’estan treballant i
cada quinzena
reben els resultats
del test pel seu fill,
de manera que la
poden continuar
treballant a casa

complementin d’acord amb les característiques de

cada participant i de l’equip.

Tecnologia al servei de la formació

BChampion vol facilitar el seguiment individualitzat de

cada participant i la relació estreta i directa amb les

famílies, veritables protagonistes de l’educació i la

formació dels seus fills, amb tutories periòdiques amb

el tutor i l’entrenador, clau per l’eficàcia del programa.

Serà el primer pla de formació a través de l’esport que

es podrà testar i rebrà la certificació acadèmica que el

validi científicament.

Com funciona?
Bchampions és fruit de la llarga
experiència de Brafa en la formació de
persones i esportistes. Ara, amb una
nova sistematització i amb l’ús de la
tecnologia, podem arribar millor a les
famílies.

Seguiment formatiu
L’entrenador sap quina

competència ha de treballar, té el guió

bàsic per explicar-la i concretar un

objectiu per l’entrenament i un

altre per casa per cada quinzena.

Passats els 15 dies, avaluarà al

jugador. Les famílies estan

connectades i saben quin és l’objectiu,

per tant poden treballar-lo a casa.
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Una part molt important de la missió de la Fundació

Brafa és traslladar els nostres valors a la societat.

Per aquest motiu, al llarg dels anys s’han

desenvolupat diferents iniciatives per arribar al màxim

número de persones, especialment aquelles

vinculades d’una manera o altra amb l’esport.

#noseashooligan

El curs passat vam concloure la campanya

#noseashooligan, centrada en la figura del pare

fanàtic i exigent que acaba per comportar-se com un

autèntic hooligan amb conductes totalment

antiesportives. Al llarg del curs 19-20 hem produït i

difós els darrers dos vídeos d’una sèrie de 9, que han

tingut una àmplia difusió als mitjans de comunicació i

a les xarxes socials.

Des de l’any 2004 impulsem el portal d’educació i

esportwww.sportmagister.com. L’objectiu del portal és

facilitar material educatiu als entrenadors i professors

per ajudar-los a educar a través de l’esport.

23

Defensant
l’esport

El curs passat vam
continuar amb la
campanya
#noseashooligan,
que ha tingut una
àmplia difusió en
els mitjans de
comunicació i a
les xarxes socials

#noseashooligan
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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

Partits de futbol en el
Centre penitenciari l’Alzina

Col·laboració amb
el Departament de JustíciaCol·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 2

3

1

4

5 10

9

8

7

6Creu Roja

Part d’una
xarxa
La nostra Fundació ha col·laborat tradicionalment

amb moltes altres entitats i iniciatives amb les quals

tenim un aspecte en comú: donar suport a les

famílies i a les persones més necessitades.

Aquests acords poden ser puntuals o permanents,

però el cert és que el ventall és molt ample i

confirma que Brafa s’integra en el nombrós grup

d’entitats socials de Barcelona i el seu entorn.



INGRESSOS INGRESSOS

DESPESES

DESPESES

RESULTAT

Sous i salaris

Subministraments

Impostos

Altres despeses (compra material,
assegurances, publicitat, etc.)

Reparació i conservació de les instal·lacions

Espònsors/donatius

Lloguer d’instal·lacions

Alumnes

Programa +30

Lligues Màster

Servei de menjador

L’activitat econòmica de la Fundació Brafa consta de

dos grans blocs en l’apartat d’ingressos. Les activitats

pròpies ordinàries, que inclouen l’escola esportiva, el

Programa +30, la Lliga Màster, el lloguer

d’instal·lacions, i els espònsors i donatius. Òbviament,

el curs va estar marcat per les conseqüències de la

pandèmia, que ha modificat sensiblement la

distribució de les partides respecte a anys anteriors.

D’altra banda, Brafa va fer un enorme esforç per

contenir la despesa per tractar de pal·liar els efectes

del confinament i va destinar un import més alt a

ajudes.

Memòria
Econòmica

Alumnes 102.000
Programa +30 88.000
Lligues Màster 76.000
Lloguers d'instal·lacions 158.000
Menjador 17.000
Sponsors i donatius 188.909
Total 630.000

Sous i salaris 343.488
Subministraments 46.528
Impostos 48.355
Reparació i conservació de les instal·lacions 75.664
Altres despeses (material, assegurances, publicitat, etc.) 116.203
Total 630.238

Resultat curs 2019-20 -238
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