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Formant persones a través de l’esport
Volem que tothom tingui accés a un esport formatiu de qualitat.

*Font: Ajuntament de Barcelona.

Sport Magister: volem un esport autèntic!!!

#Noseashooligan: les
campanyes públiques

El portal d’educació i esport de Brafa compta amb

una base de coneixement cada vegadamés gran.

Professionals relacionats amb l’esport i l’educació,

esportistes i experts signen articles

quinzenalment on tracten qüestions interessants

per un ampli ventall de lectors.

També seleccionem notícies que contribueixin a

reflexionar sobre l’esport i difonemmaterial i

recursos relacionats amb aquest àmbit.

Mensualment es poden rebre las novetats

recollides a la newsletter.

Aquest curs publicarem tres vídeosmés de la

campanya #noseashooligan, que denuncia el

comportament d’alguns pares als partits de futbol

base.Volemque els nens disfrutin de l’esport sense

la pressió dels pares que no saben controlar-se.

Els barrismés desafavorits de Barcelona

Brafa es troba, des de 1971, al districte deNou

Barris, un delsmés desafavorits de Barcelona.

Els seus alumnes provenenmajoritàriament dels

barris de Les Roquetes, Canyelles, Trinitat Nova,

CiutatMeridiana…

Són els barris amb una renda per càpitamés

baixa de Barcelona*.

70%
alumnesbecats

52
voluntaris

76.299
en beques

330
alumnes

Renda disponible per càpita



BChampion se centra en les 20 competències de

lideratge, que treballem a través de l’esport per

aconseguir formar persones més preparades per

al futur.

El nou programa de formació ens situa, per

l'enfocament integral de la persona, a

l'avantguarda de la formació esportiva.

Amb un any de vida, el Programa Spes ha acollit a

60 persones aturades de procedènciesmolt

diverses i en perill d’exclusió social.

El futbol, les converses i el treball dels voluntaris

s’han convertit en una ajudamolt valuosa pels

participants.

Aquest projecte té dues vessants que aporten a

tots els participants molts beneficis:

• Equip de futbol adaptat

• Participació de persones amb discapacitat

com a segons entrenadors.

BChampion: millors
esportistes, millors
persones

Un pla de formació pioner

L’esport com a instrument d’integració

Programa SPES

Programaambpersones
ambdiscapacitatintel·lectual



Patrocinadors
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Gràcies als Sèniors, als participants en les Lligues Màsters, 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

Creu Roja

Llar Turó Blau

Fundació Putxet

Centre d’acollida de
persones que han de

fer serveis en benefici
de la comunitat

Càritas diocesana

Centre educatiu l’Alzina

Centre d’educació
especial Mare de
Déu de Montserrat

CEPAIM i ACCEM
BARCELONA

T’Acompanyem

Obra Mercedària

Insight Barcelona

Fundación Integra

Montalegre-Raval
Solidari

Hogar de María

CREAR-CCAR
Comissió Catalana

Prohabitatge

Benallar

Servei Solidari

Parròquia de
Sant Mateu

Sociohabitatge

Col·laboració amb els
Treballadors Socials del barri

Marató de TV3

Entitats amb les quals col·laborem


