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Qualsevol activitat es pot convertir en mitjà per
educar els nostres fills. Tot i això, l'esport, per la
seva naturalesa, compleix perfectament amb
aquesta finalitat. No qualsevol activitat es pot
convertir en mitjà per educar els nostres fills, i
l'esport, per la seva naturalesa compleix
perfectament amb aquest objectiu.

A les pistes o als camps de joc, els nens o
nenes s'esforcen, treballen en equip, lluiten per
ser generosos… Per això, institucions com la
nostra poden i han d'aprofitar aquest potencial
immens perquè la gent jove es desenvolupi
com a esportistes i com a persones.

Brafa va iniciar l'any passat la segona
temporada del seu nou pla de formació
BChampion. Aquest programa ajuda als
entrenadors i tutors aprofitar totes les
oportunitats que ens ofereix la pràctica
esportiva per poder ajudar a les famílies en
l'educació dels seus fills i filles.

Els entrenadors són referents educadors que
deixen una empremta als alumnes qui prepara.
La nostra escola pretén que aquesta influència
sigui positiva i aprofitosa, per això disposem
d'un excel·lent equip que treballa de costat dia a
dia amb les famílies.

La bona marxa de la nostra institució és
deguda a la feina diària d'aquest equip.

Als entrenadors i tutors, als altres voluntaris
que ajuden a l'escola i al Programa Spes hem
de sumar al personal de neteja i manteniment,

als coordinadors de les activitats, etc. A les
famílies i als patrocinadors i col·laboradors.
Tots plegats estem aconseguint superar reptes
tan importants com la pandèmia o la incertesa
econòmica que planeja des de fa uns mesos,
sense perdre de vista la nostra missió: educar
els nostres participants perquè siguin, com
diem a Brafa, campions de la vida: persones
treballadores, honrades, íntegres, que sumin a
la societat.

Per això, totes les activitats que organitzem a
Brafa regeixen per aquest principi que
assenyala la nostra missió: la passió per
educar.

Volem ser fidels a aquests valors que ens han
transmès els promotors de Brafa. Per això,
estem orgullosos que un nou pla de formació,
actualitzat i molt avançat en tots els aspectes,
ja funcioni a ple rendiment.

Volem formar
campions per a la vida

Patrocinadores y colaboradores

Frederic Giner
Presidente de la Fundació
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Missió
Ajudar als joves a créixer en

valors mitjançant l’esport i

promoure en la societat el

paper educatiu de l’esport.

Desde el primer moment, a

Brafa hemos portat a terme la

nostra feina amb una missió

mot clara

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 sinceritat.

Brafa és una institució nascuda el 1954 amb
l'impuls de sant Josepmaria Escrivà, fundador de
l'Opus Dei, amb lamissió d'ajudar cada
esportista a créixer en virtuts i desenvolupar-se
com a persona.

A Brafa entenem l'esport com unmitjà de salut,
educació i millora personal, del qual es beneficien
esportistes i famílies, i és un entorn on tothom
qui ho vulgui pot trobar Déu i rebre formació
cristiana, en un ambient de llibertat.

Activitats

Actualment, l'activitat de la fundació organitza
formalment les activitats següents:

• Escola esportiva, per a nens i nenes a partir de 4
anys i fins als 20 anys.

• Programa +30, adreçat a adults que volen
continuar fent esport.

• LliguesMàsters.

• Programa Spes, per a persones a l'atur.

L'escola és, segons la missió de Brafa, el nucli de
la fundació.

A l’escola podem dur a terme aquesta tasca de
formació amb els participants, recolzant en tot
moment les famílies en l'educació dels seus fills i
filles.

La Fundació Brafa
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El curs passat l’escola va comptar amb equips de
futbol i bàsquet. Amés, es va desenvolupar
l’activitat de judo i el programa d’iniciació
esportiva.

A cadascuna d'aquestes activitats, els
entrenadors desenvolupen el pla de formació
tècnica i esportiva, amb la finalitat que cada
alumne o alumna progressin com a esportistes, i,
integrat amb ell, el programa BChampion,
desenvolupat a Brafa amb la col·laboració de la
Universitat Internacional de Catalunya (UIC).

D'aquestamanera, la missió de l'escola es
tradueix en accions concretes amb un impacte
formatiu en els vessants esportius, humans i, si
ho desitgen, cristians, de cada participant. En
definitiva, treballem amb un enfocament integral
de la persona.

Vocació social

Per la seva situació geogràfica i el seu context
socioeconòmic, a Brafa es desenvolupa una
important tasca social. Ubicada al districte de
Nou Barris, on hi ha els barris més pobres de la
ciutat de Barcelona, l'escola treballa activament
per facilitar l'accés a l'esport a famílies amb
escassos recursos econòmics. Així, en

col·laboració també amb institucions com
Càritas o Creu Roja, tractem que totes les
famílies, sigui quina sigui la seva situació, puguin
participar en activitats de qualitat tècnica i
formativa, i, si cal, atendre-les a les seves
necessitats bàsiques.

Per això comptem amb el programa de beques,
que es nodreix del Programa +30, les Lligues
Màsters, el lloguer d'instal·lacions i la contribució
dels nostres patrocinadors i altres donants.

Impacte a l'esport

A Brafa impulsem iniciatives per compartir la
nostra visió de l´esport. Al portal d'educació i
esport Sport Magister difonemmaterials
educatius i campanyes a favor d'aquests valors,
com #noseashooligan.

Al llarg del curs passat, vam llançar dos vídeos de
la campanya #noseashooligan, que van tenir una
gran acollida amitjans de comunicació i a les
xarxes socials, per la qual cosa la fundació s'ha
convertit ja en un referent en la lluita contra la
violència a esport formatiu. Centenars demilers
de visualitzacions i desenes demilers de
reaccions i comentaris d'aquestes dues
entregues de la campanya ho confirmen.

La nostra missió ens porta també a organitzar
activitats com els Dinars de l'Esport, als quals
convidem a acadèmics, periodistes, directius
d'institucions vinculades amb l'esport, per tal de
debatre i compartir idees, projectes i solucions
per a l'esport infantil i juvenil.

A Brafa entenem l'esport
com un mitjà de salut,
educació i millora personal,
del qual es beneficien
esportistes i famílies.

+ -
Renda
disponible

Entre els barrismés pobres de la
ciutat de Barcelona
Brafa va arribar a la la seva ubicació actual l’any 1972, entre els barris de Roquetes i la

Guineueta. El repte que va suposar convertir un barranc en un lloc adequat per a albergar unes

instal·lacions de qualitat es va superar amb l’esforç dels fundadors de la nostra institució.
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Brafa es una fundació dirigida per un Patronat, el qual estableix les principals línees de treball.

President
Frederic Giner Sarobe

Vicepresident
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 García-Solanas

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’insitucions

per a dur a terme els seus projectes.
Aquestes aportacions són indispensables per
a complir la nostra missió.

Patrocinadors y col·laboradors

Patrocinadors del curs 2021-22

Patronat de la
Fundació Brafa
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L'escola esportiva és el cor de la Fundació
Brafa, el mitjà principal per complir la nostra
missió.

Encara condicionats per algunes restriccions,
com l'ús de la màscara en espais tancats, vam
tractar de desenvolupar la nostra activitat amb
la màxima normalitat, adaptant el protocol a
les exigències de les autoritats sanitàries i al
que aconsellava a cada moment la prudència.

En plena fase de recuperació de l'activitat
ordinària, però, no vam poder organitzar alguns
esdeveniments habituals a l'escola, com la
Festa de Càritas o algunes activitats al voltant
de les festes de Nadal.

Activitat del curs 2021-22

El curs passat, el nombre de participants va
créixer fins als 346 nens i joves d'entre 4 i 20
anys als programes de futbol, bàsquet, judo i
iniciació esportiva.

Recuperem així un nivell de participants
superior fins i tot a cursos previs a la
pandèmia.

Cal destacar un increment notable en l'activitat
de bàsquet i la consolidació del judo com a
alternativa per a nens que no se senten atrets
pels quals els esports més populars.

A Brafa creiem que tothom ha de tenir accés a
la pràctica esportiva ia la formació que
proporcionem, sigui quina sigui la situació
econòmica de la família.

Per la seva ubicació geogràfica (al districte
amb els barris més pobres de la ciutat), moltes
famílies de l'entorn de Brafa no poden assumir
el cost de les activitats i sol·liciten una ajuda
per costejar l'activitat dels fills i filles. El curs
passat es van concedir ajuts al 70% de les
famílies, per un import total de 76.299€.

Al fons per a beques hi contribueixen
directament altres activitats de l'escola, com
ara el Programa +30-Sènior, les Lligues
Màsters o el lloguer d'instal·lacions i també el
sistema de beques de l'Ajuntament de
Barcelona.

Una escola familiar

Un dels trets distintius de la nostra escola són
activitats familiars que s'organitzen al llarg del
curs.

A Brafa intentem imprimir un caràcter molt
familiar a l'escola, de manera que tots els
participants, les mares i els pares, se sentin
acollits a l'escola.

A més, comptem amb activitats dirigides
específicament a les famílies, com les trobades
informals dels equips, en forma de berenars,
partits de pares contra fills, etc., o altres com la
Missa de Nadal, la visita a Montserrat, el
pelegrinatge a Torreciutat , etc.

També promovem activitats solidàries:
recollida d'aliments, visites a famílies
necessitades o persones grans, etc., En les
quals participen les famílies.

Escola esportiva
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Mobilització per la guerra a Ucraïna

Malauradament, fa uns mesos ens vam haver
de mobilitzar per atendre l'emergència
humanitària per la guerra a Ucraïna.

Vehiculades a través d'algunes famílies
d'origen ucraïnès de Brafa, Càritas, parròquies,
Creu Roja o el Consolat d'Ucraïna a Barcelona,
vam coordinar diverses accions per enviar
ajuda a Ucraïna i organitzar l'acollida de
refugiats.

A Brafa es va recollir una gran quantitat de
material que va ser classificat per mares i
pares de l'escola i transportat als diferents
punts de lliurament.

A més, contribuïm a organitzar l'arribada i
l'acolliment de les famílies que arribaven a la
nostra ciutat fugint de la guerra. Algun dels
joves nouvinguts van participar i també
participen de les activitats de l'escola.

Integració

Una experiència molt positiva en l’àmbit de la
inclusió i la integració va ser la creació de
l’equip per a persones amb diversitat funcional.
A més de comptar amb la seva alegria i afecte,
molts dels equips de l'escola van entrenar
alguna vegada amb aquests jugadors, una

activitat molt valorada pels mateixos
participants i les seves famílies.

D'altra banda, recolzant-nos en l'experiència
del curs 2020-21, en què Pol, un jove amb
síndrome de Down va ser segon entrenador de
l'equip juvenil, vam decidir incorporar dues
persones més a altres equips.

Formació: BChampion

Com ja s’ha dit, a Brafa creiem en el gran
potencial pedagògic de l’esport. I des del 1954,
moment en què un grup de joves es va unir per
fundar Brafa, la idea d'educar a través de
l'esport va ser-hi present i es va anar
concretant al llarg dels anys en successius
plans de formació perquè, un per un, els
participants creixin com a esportistes i com a
persones.

Per això, Brafa compta amb el seu pla de
formació tècnic i esportiu, que s'integra amb
BChampion, que s'ha desenvolupat amb la
Facultat d'Educació de la Universitat
Internacional de Catalunya (UIC) i les opinions
de professors i pares i mares de família.

Aquest pla se centra en 20 competències del
lideratge, que tracta de desenvolupar en cada
jugador individualment, de manera que el
procés de formació vagi més enllà de l'esport i
integri la formació dels participants com a
persones més ben preparades per al futur.

Per gestionar el pla s'ha creat una aplicació
mòbil que facilita a l'entrenador seguir-lo (està
inclòs a la pròpia app) i que els pares estiguin
informats de les competències i els valors que
el seu fill està treballant.

A cada edat (el programa està pensat per a
nens i nenes d'entre 4 i 15 anys) es treballen
les 20 competències, mitjançant una breu

En xifres

Altres activitats

346
PARTICIPANTS

55 Bàsquet

185 Futbol
8 Judo

36 Iniciació esportiva

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

235
SÈNIORS

54
VOLUNTARIS
Entrenadores,
tutors i altres.

• Missa de Nadal (al poliesportiu) i actuacions d’alguns participants.

• Vídeo dels participants per a la residència de la tercera edat El meu Jardí.

• Recollida de material per l’emergència humanitària de la guerra d’Ucraïna.

• Peregrinació familiar al Santuari de Torreciudad.

• Romiatge Familiar al Monestir de Pedralbes.

• Fiesta de final de curs

La Fundació Brafa organitza cada curs nombroses activitats de caràcter familiar i solidari,
sovint en benefici d’altres entitats.

A Brafa es va recollir una
gran quantitat de material
que va ser classificat per
mares i pares de l'escola i
transportat als diferents
punts de lliurament.
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INTRAPERSONALS

Autogestió Automotivació Autoliderazgo

Gestió del temps Adaptabilitat Toma de decisiones

Gestió del estrès Autocononeixement Integridad

Optimisme Autocrítica Autocontrol

Iniciativa Ambició Equilibrio Emocional

ESTRATÈGIQUES

Competències
INTERPERSONALS

Visió Institucional Comunicación Assertiva

Orientació a l’objectiu Companyonia

Orientació a l’equip Empatia

Sociabilitat Treball en equip

Sessió explicativa de

15minuts

Objetiu para el

entrenamiento

Objectiu per

casa

Avaluació de

l’entrenador

explicació a la sessió teòrica, un objectiu per a
l'entrenament i un altre per viure a casa.

Cada 15 dies es treballa una competència amb
els objectius. En acabar aquest període,
l'entrenador respon a un test per avaluar cada
esportista del seu equip a la competència que
s'ha treballat. Els pares estan informats dels
objectius que l'entrenador ha fixat per a cada
participant i cada quinzena reben els resultats
del test del fill.

L'aplicació és, doncs, un instrument que facilita
la sintonia entre les famílies i l'escola, i no
supleix les converses periòdiques que
mantenen entrenador i pares.

Ha estat un treball en equip impressionant que
s'ha realitzat durant més de dos anys en què
s'ha anat millorant i actualitzant el programa
formatiu de Brafa, especialment en l'àmbit dels
continguts del pla i en el disseny de l'aplicació.

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, per la qual cosa, respectant les
funcions de cadascú, es complementen
d’acord amb les característiques de cada
participant i de l’equip.

En definitiva, BChampion vol facilitar el procés
de formació i seguiment individualitzat de cada
participant i la relació estreta i directa amb les
famílies, amb tutories periòdiques amb el tutor
i l'entrenador, clau per a 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?
L'entrenador sap quina competència ha de treballar cada quinzena, té el guió bàsic per a explicar-la i concretar
dos objectius: un per a l'entrenament i un altre per casa. Passats els 15 dies, avaluarà al jugador. Les famílies
estan connectades i, en conèixer els objectius, treballen en lamateixa línia.

Tots els continguts del nou pla

de formació de Brafa es

troben a l'aplicació, que s'ha

desenvolupat durant dos anys.

El producte final és un

instrument excepcional per

formar esportistes i persones.

BChampion vol facilitar el
procés de formació i
seguiment individualitzat de
cada participant.
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Al llarg del curs 2021-22 han participat al
programa SPES 184 persones. Un alt
percentatge són refugiats que estan acollits
per la Creu Roja durant un temps màxim de
tres mesos; després d’aquest període
segueixen el seu itinerari migratori.

Amb la majoria dels participants seguim en
contacte a través del grup de whatsapp i els
fem arribar ofertes de feina, cursos de
formació i altres informacions útils per a ells. Al
programa hi han participat persones de 16
països diferents. Els països amb més
participants són el Marroc, Mali i el Senegal.

Aquestes són algunes de les institucions amb
què hem treballat assíduament des de la
creació del programa el 2020:

• Creu Roja Catalunya
• Obra Mercedària
• T’acompanyem
• Soci Habitatge
• Fundació Putxet
• Associació Llar de Maria
• Parròquia Sant Mateu
• PROHABITATGE
• Servei Solidari
• Tastet d'Oficis AAVV Roquetes
• LUNET i EMISSER

Programa Spes per a
persones a l’atur

Què fem?
25 persones de mitjana inscrites al
projecte, 184 al llarg del curs.

L'estada a Brafa, encara que sigui d'unes
setmanes, us ajuda a trobar un lloc
d'acollida, de relació i de salut.

El 85% de les persones inscrites al projecte
participen en les accions formatives i
d'acompanyament laboral proposades.

50 persones han rebut acompanyament
personalitzat per a la inserció laboral.

El 90% de les persones en millora la
situació de salut física i emocional.

Aquest projecte ha estat conegut a la
ciutadania de l'àrea metropolitana de
Barcelona.

El programa s'ha promocionat entre
entitats del Tercer sector, organismes
oficials...

9 Voluntaris col·laboren en el projecte.

Col·laboració amb altres entitats del
sector (ONG T´Acompanyem, Obra
Mercedària, Creu Roja, etc.).

Al curs 2021-22 han
participat al
programa SPES 184
persones. Un alt
percentatge són
refugiats.
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El Programa +30 compta amb una llarga
tradició, que fins i tot ha passat de pares a
fills. S'adreça a aquelles persones que volen
fer esport sense els inconvenients de la
competició: horaris, excessiva competitivitat,
riscos de lesions.

La clau del +30 és precisament que es juga
respectant els valors de l'esport, en definitiva,
els de Brafa.

Als participants del Programa +30 els
anomenem sèniors i se senten part de Brafa.
Aquest sentiment es manifesta en les
amistats que es creen al voltant dels
diferents grups, el bon ambient i el
compromís amb la fundació i l'escola
esportiva, ja que contribueixen amb el
pagament de la seva quota al fons de beques
de Brafa.

Al març va arrencar un nou grup que es va
consolidar en poc temps i que compta amb

diversos pares de nens de l'escola, fet que
reforça la nostra vocació d'institució familiar.

El programa va créixer el curs passat fins a
assolir els 210 participants als diferents
programes de futbol i voleibol, i 25 al
programa 5-50-5.

Lligues Màster: competició i fair play

Les Lligues Màsters van recuperar la
normalitat després de les restriccions i van
tornar amb força.

Molts dels equips participants ja compten
amb una llarga trajectòria a Brafa i aprecien
aquesta competició pel seu bon ambient i joc
net.

Des de Brafa treballem perquè el nostre
campionat atregui i mantingui equips que es
comprometin a competir amb aquest esperit
esportiu. Per aquest motiu, les Lligues Màster
s'han guanyat un prestigi de competició
seriosa i neta, on sempre prevalen els valors
de l'esport per sobre dels resultats.

Els participants de les Lligues també
contribueixen també amb el pagament de la
quota al fons de beques de l'escola.

Programa +30 i Lligues
Másters

El Programa +30 i les
Lligues Màsters atreuen a
centenars de persones que
volen fer esport i col·laborar
amb la tasca educativa i
social de Brafa
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Una part molt important de la missió de la
Fundació Brafa és traslladar els nostres valors
a la societat. Per aconseguir-ho, comptem
amb el portal Sport Magister i altres iniciatives
que ens permeten estar en contacte amb
aquelles persones rellevants amb qui
compartir coneixement i experiència.

Campanyes de Brafa: #noseashooligan

El nom de Brafa ja s'associa amb la lluita
contra la violència a l'esport formatiu, gràcies a
la campanya #noseashooligan.

Amb el llançament del 10è i l'11è vídeos vam
consolidar aquesta imatge de l'escola en un
moment molt particular: el retorn de les
competicions després de la fase aguda de la
pandèmia.

Després dels pitjors moments del COVID, els
campionats es van reprendre
progressivament. Inicialment, es va permetre
competir sense públic.

En aquestes circumstàncies, es va comprovar
que els partits es feien pràcticament sense

incidents. Tot i això, el retorn dels pares i
mares a les grades va revelar que el problema
dels pares hooligan (anomenats així pel seu
comportament violent) s'havia aguditzat.

En aquest context, els dos vídeos que vam
llançar des de Brafa van tenir un gran impacte,
fonamentalment a les xarxes socials, on van
rebre cada un centenars de milers de
visualitzacions, likes i comentaris que
recolzaven incondicionalment la campanya.
Especial repercussió va tenir la frase “L'esport
és un joc i li estem robant”, titular de l'onzena
entrega.

Dinars de l’Esport

Trimestralment s'organitza a Brafa el Dinar de
l'Esport. S'invita a esportistes, dirigents
polítics, psicòlegs, periodistes, acadèmics,
experts, educadors, etc., a fi d'intercanviar
experiències i parlar de aspectes relacionats
amb esport, especialment en el vessant
formatiu.

L'experiència de cadascuna d'aquestes
trobades sempre ha estat molt positiva. Els
assistents visiten Brafa i coneixen la nostra
institució i durant el dinar s'aborden els
diferents assumptes en un ambient molt
cordial i distès.

El fet que els convidats procedeixin de diversos
àmbits relacionats amb l’esport aporta
diferents perspectives i opinions molt
enriquidores.

Participants en els Dinars de l’Esport

Volemmillorar l’esport

4ª edició (3-11-2022)

Cristina Cubero
(Subdirectora de El Mundo
Deportivo)
Pedro Palacios
(Periodista)
Marta Carranza
(Ajuntament de Barcelona)
Jaume Llopis
(IESE)

5ª edició (17-2-2022)

Javier Peña López
(Universitat de Vic)
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El retorn dels pares i mares
a les grades va evidenciar
que el problema dels pares
hooligan s'havia aguditzat
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INGRESSOS

DESPESES

RESULTAT

L'exercici 2021-2022 va donar un benefici
de 48.882€, degut, en bona part, a la bona
dinàmica dels lloguers d'instal·lacions, que
han continuat creixent. Després de
l'impacte de la pandèmia, que va suposar
una important caiguda de l'activitat, el
retorn a la normalitat ha suposat tornar a
assolir un equilibri financer, recolzat també
en el seu moment per benefactors i
algunes ajudes públiques.

Els beneficis de l'exercici 2020-2021 i
2021-2022 ens han permès abordar
alguns projectes necessaris, com ara

l'ampliació de les graderies del camp de
futbol o la preparació de l'ampliació dels
vestidors.

La gestió econòmica de la fundació pretén
cobrir cada any totes les despeses. Per
això, intentem promoure totes aquelles
activitats que, a més d'aportar valor als
usuaris, ens permetin concedir beques i
ajuts, invertir en el manteniment de les
instal·lacions i desenvolupar projectes de
millora de l'escola, com ara el nou pla de
formació.

Activitats pròpies 751.935
Espònsors y donatius
Ingressos diferits

171.464
15.477

Total 938.876

Sous i salaris 409.961
Subministraments 78.481
Reparació y conservació de las instal·lacions 43.646
Altres despeses (material, asegurances, publicitat, etc.) 301.084
Tributs 17.070

39.772
Total 890.014

48.862

2020-21

Amortitzacions

Memoria económica
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Beyond victory. És el lema de Brafa.
Vol dir "Més enllà de la victòria".
Perquè guanyar és important, però
volem anar més enllà. L'esport pot
marcar objectius superiors a la
victòria.

Volem que els nostres
esportistes donin el millor de sí
mateixos i es donin als demés. Que
busquin la victòria més enllà del
que és efímer, que transcendeixin i
l'esport els ajudi a ser millors
persones.

Com diu el Papa Francesc: "Donar
el millor d'un mateix en l'esport, és
també una crida a aspirar a la
santedat"

Beyond
Victory


