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salutació del president

Durant els últims mesos el primer equip ha demostrat, més que mai, ser un equip 
de primera. Les circumstàncies que han travessat els jugadors i l’staff els han fet 
posar de manifest diferents valors que els han convertit, un cop més, en un veritable 
exemple per a tots els que formem la família barcelonista. Sens dubte, aquest també 
ha estat un reflex per il·luminar la tasca de la Fundació FC Barcelona. 

Qui té valors, guanya és el lema que inspira la filosofia dels projectes socials i 
educatius que impulsem; en aquesta memòria podeu repassar exhaustivament els 
detalls d’aquesta última temporada. Aquesta tasca parteix del convenciment que 
els valors són el fonament de les relacions humanes. L’ADN del Club ens dicta que 
són la base de l’enteniment, la convivència i la concòrdia; són l’espurna que encén 
noves idees; són el motor del canvi positiu. I tenim la sort de tenir uns esportistes 
–els jugadors del primer equip, els de les seccions i els del futbol formatiu– que 
representen a la perfecció els valors que ens mouen: el respecte, la humilitat, el 
treball en equip, l’ambició, la responsabilitat. Això ens fa molt més fàcil la nostra 
tasca a la Fundació perquè injecta de coherència la responsabilitat de transformar 
aquest llegat en projectes atractius i innovadors que ens permetin fer arribar la 
nostra filosofia al major nombre d’infants, de Catalunya i del món.

La Lliga 2012/13 ha estat la Lliga dels rècords, i la particular temporada de la 
Fundació tampoc no s’ha quedat curta. Estic especialment orgullós de la fita que 
va suposar el viatge institucional a Nova York que vaig tenir la sort de liderar el 
passat mes de setembre amb l’objectiu d’estrènyer lligams i valorar el treball 
conjunt dut a terme amb entitats com la Bill & Melinda Gates Foundation, l’Unicef i 
el Banc Interamericà de Desenvolupament. Durant aquesta estada també vam tenir 
l’ocasió de participar en una sessió sobre poliomielitis, presidida per Ban Ki-moon, 
a la seu de les Nacions Unides, amb els més grans experts en la matèria i amb un 
nodrit llistat de rellevants ONGs d’arreu del planeta. Un privilegi a l’abast de poques 
institucions esportives.

Aquest triomf, i tots els que podreu llegir en aquesta memòria de projectes, són 
l’altra gran competició de la regularitat del Barça. L’altra Lliga dels rècords en què 
cada any també donem el millor de nosaltres i de la qual tots ens podem sentir ben 
orgullosos.

Sandro Rosell i Feliu
President del FC Barcelona

saLuTaCiÓ DEL PrEsiDENT



6 ÒrGaNs DE GOVErN

Patronat

Equip de treball Consell pedagògic

El Patronat és el màxim òrgan de govern de la Fundació FC Barcelona i està compost per:

President:  Sr. Sandro Rosell i Feliu
Vicepresident primer i directiu del FC Barcelona:  Sr. Ramon Pont i Amenós
Vicepresident segon i directiu del FC Barcelona:  Sr. Ramon Cierco i Noguer
Vicepresident:  Sr. Gabriel Masfurroll i Lacambra
Vicepresidenta:  Sra. Lola Bou i Camps
Vicepresident:  Sr. Ramon Palou i Godall
Secretari:  Sr. Sergi González i Delgado 

Vocals: 
 Sr. Xavier Aguilar i Huguet
 Sr. Ramon Alfonseda i Pous
 Sr. Carles Barnils i Vila*
 Sr. Jordi Bellmunt i Fernández
 Sr. Mohammed Chaib Akhdim 
 Sr. Carles Cuní i Llaudet
 Sr. Ramon Garriga i Saperas 
 Sr. Antonio Llarden i Carratalá
 Sra. Rosa Maria Lleal i Tost
 Sr. Josep Maldonado i Gili
 Sr. Joan Mas i Brillas
 Sr. Xavier Pérez i Farguell
 Sr. Josep Maria Prat i Puig
 Sr. Enric Roca i Mateo
 Sra. Marta Rodríguez de Llauder Santomá
 Sr. Manel Royes i Vila 
 Sr. Eduard Sans i Subirana**
 Sr. Antoni Tombas i Navarro
 Sr. Joaquim Triadú i Vila-Abadal
 Sr. Iñaki Urdangarin Liebaert

  * Traspassat el 21/12/12.
**  El Patronat de la Fundació FC Barcelona va aprovar, en la reunió celebrada el 29 de gener del 2013, la incorporació del patró  

Sr. Eduard Sans i Subirana com a vocal.

Director General:  Josep Cortada i Vila
Equip de treball: Adrià Alemany i Salafranca
 Yolanda Antín
 Cristina Desco i Magallanes
 Mercè Garriga i Serra
 Nicolás Rubio i Carretero
 Laura Sabaté i Amorós
Comunicació FC Barcelona:  Marc Parramon i Alcalde 

Aquest consell és un òrgan consultiu de la Fundació  
FC Barcelona en l’àmbit de la pedagogia i l’educació

Francesc Torralba
Miquel Martínez
Francesc Pedró
Jordi Riera
Enric Roca
Teresa Triadú 
Carles Folguera
Pilar Aguilar
Gonzalo de Castro 

ÒrGans de GOVern
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carta del Vicepresident

Una temporada més resumim en aquesta memòria els resultats, els detalls i 
les vivències dels diferents projectes i activitats que ha dut a terme la Fundació 
FC Barcelona en els últims dotze mesos. Sempre és una feina que ens omple 
de satisfacció perquè constatem, any rere any, que és una entitat en constant 
creixement. En l’últim exercici hem augmentat la inversió, que ha passat de 6,5 a 
9 milions d’euros, i sabem que els projectes generen interès, són gaudits allà on 
s’apliquen i arrelen ràpidament entre les comunitats que els acullen.

Una de les grans novetats de la temporada ha estat el projecte Barçakids, un 
programa educatiu de transmissió de valors en el marc escolar que, després de les 
satisfactòries proves pilot de la passada temporada, s’ha estrenat enguany a les 
aules i ha rebut una benvinguda emocionant allà per on ha passat. És una iniciativa 
d’envergadura, de llarg recorregut, elaborada a partir del més escrupolós rigor 
pedagògic, que ha convençut la comunitat educativa catalana i ha superat totes les 
nostres expectatives. Precisament gràcies a Barçakids, enguany cal destacar també  
l’apropament que hem fet als Països Catalans. Aquest projecte ha viatjat al País 
Valencià, a les Balears, a la Franja de Ponent, a la Catalunya Nord, a Andorra i a la 
petita ciutat italiana de l’Alguer. Un gest que vol sumar, amb vocació integradora. I 
és que quan fem referència al fet que la Fundació ha de transcendir les fronteres de 
Catalunya també volem dir arribar als territoris que ens són més propers, físicament 
i culturalment.

Durant la temporada també hem sumat esforços amb dues grans institucions 
internacionals que ens han ajudat a ampliar el radi d’acció dels nostres projectes. 
D’una banda, la companyia SHELL, que ens ha permès traslladar el projecte 
FutbolNet a l’Orient Mitjà. I, d’altra banda, el COI, amb el qual hem establert un 
pioner acord que ens ha servit de porta d’entrada per traslladar aquesta mateixa 
metodologia pedagògica per tot l’Àfrica. Mai abans aquest organisme havia establert 
un acord amb una fundació d’un club esportiu. Una entesa, per tant, que ens omple 
de responsabilitat i d’orgull, a parts iguals.

Vull agrair també des d’aquestes línies l’esforç i la dedicació de totes les persones 
involucrades en el nostre projecte; des dels membres del nostre Patronat fins als 
educadors, els monitors i altres agents socials que porten les nostres idees a la 
pràctica amb els excel·lents resultats que podeu llegir a continuació. 
Enhorabona a tots. Seguim endavant!

Ramon Pont i Amenós
Vicepresident primer de la Fundació FC Barcelona

CarTa DEL ViCEPrEsiDENT



la fundació, d’un cOp d’ull

fOment de ValOrs a traVés de l’espOrt

TreBALL 
eN eQUiP eSFOrÇ TOLerÀNCiAreSPeCTe

‘barçakids’

60 escoles

Presència a catalunya, el país valencià, la franja de ponent, 
la catalunya nord, andorra i l’alguer

12.000 km recorreguts per l’edukit

valors en el marc escolar

15.000 beneficiaris

‘sOm el que menGem’

foment dels hàbits alimentaris saludables

+ de 7.500 beneficiaris

aliances

fundació bill & melinda gates fundació leo messi comitè olímpic internacional (coi)unicef



400.000 beneficiaris
La Fundació a Catalunya

52 localitats · 28 comarques · 68% del territori

reSPONSABiLiTAT HUMiLiTAT AMBiCiÓCOMPrOMÍS

‘futbOlnet’

valors a través de la pràctica del futbol

28 països (catalunya, brasil, oman, iraq, qatar i 23 països africans)

5.280 minuts de futbol amb valors a catalunya

500 manuals educatius repartits (català, anglès, portuguès i àrab)

+ de 30.000 beneficiaris a catalunya
81.000 beneficiaris a la resta del món

acOmplim els sOmnis dels infants 
més Vulnerables

+ de 700 nens i nenes van conèixer els seus ídols

4.000 infants amb discapacitats van assistir a l’entrenament solidari

fundación pies descalzosbanc interamericà de desenvolupament (bid)shell
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 1 Alcoi, País Valencià (Barçakids)
 2 Amposta (Barçakids i FutbolNet)
 3 Badalona (Barçakids)
 4 Balaguer (FutbolNet)
 5 Banyoles (Barçakids i FutbolNet)
 6 Barcelona (Barçakids, FutbolNet
  i Som el que mengem)
 7 Bellpuig (Barçakids)
 8 Berga (Barçakids)
 9 Calaf (Barçakids)
 10 Calldetenes (Barçakids)
 11 Cambrils (FutbolNet)
 12 Cardedeu (Barçakids)
 13 Castelldefels (Barçakids)
 14 Cervera (FutbolNet)

 15 Constantí (Barçakids)
 16 Cornellà de Llobregat (Barçakids)
 17 El Masnou (Barçakids)
 18 El Pla de Santa Maria (Barçakids)
 19 El Prat de Llobregat (Barçakids)
 20 El Vendrell (FutbolNet)
 21 Figueres (Barçakids i FutbolNet)
 22 Fraga, Franja de Ponent (Barçakids)
 23 Gavà (Barçakids)
 24 Girona (Barçakids, FutbolNet 
  i Som el que mengem)
 25 Granollers (Barçakids)
 26 Igualada (FutbolNet)
 27 L’Alguer, Sardenya, Itàlia (Barçakids)
 28 L’Hospitalet de Llobregat (Barçakids)

 29 La Massana, Andorra (Barçakids)
 30 La Seu d’Urgell (Barçakids i FutbolNet) 
 31 Les Borges Blanques (Barçakids)
 32 Lleida (Barçakids) 
 33 Lliçà d’Amunt (Barçakids)
 34 Martorell (FutbolNet)
 35 Mataró (Barçakids)
 36 Mollerussa (FutbolNet)
 37 Mollet del Vallès (Barçakids)
 38 Olot (FutbolNet)
 39 Palafrugell (FutbolNet)
 40 Perpinyà, Catalunya Nord (Barçakids)
 41 Porreres, Mallorca (Barçakids)
 42 Premià de Mar (Barçakids)
 43 Sabadell (Barçakids)

 44 Salt (Barçakids i FutbolNet)
 45 Sant Esteve Sesrovires (Barçakids)
 46 Sant Feliu de Llobregat (Barçakids)
 47 Santa Coloma de Gramenet (FutbolNet)
 48 Tarragona (Barçakids)
 49 Tàrrega (FutbolNet)
 50 Torredembarra (Barçakids)
 51 Tortosa (FutbolNet)
 52 Valls (FutbolNet)
 53 Vic (Barçakids i FutbolNet)
 54 Vielha (Barçakids)
 55 Vilanova i la Geltrú (Barçakids)
 56 Vilassar de Mar (Barçakids)

la fundació als païsOs catalans





barçakiDs



14 ‘barçakiDs’

Aquesta ha estat la temporada de la presentació oficial del 
programa Barçakids, un projecte dirigit als nens i nenes de 6 a 
12 anys (Educació Primària) que vol fomentar i consolidar el seu 
sistema de valors a través dels principis pedagògics de l’esport.

Barçakids pretén, amb rigor pedagògic i utilitzant procediments 
innovadors, promoure en els infants l’anàlisi i el coneixement 
d’hàbits i actituds que generin canvis que els ajudin a créixer a títol 
personal i col·lectiu. Tot això, sempre utilitzant l’esport com a eina 
de motivació.

Sandro Rosell va donar el tret de sortida al projecte en un acte 
celebrat al mes d’octubre al CEIP Brasil de Barcelona.

Present a tots els Països Catalans: 60 escoles

La temporada 12/13 el projecte s’ha aplicat a 60 escoles dels 
següents territoris: Catalunya, la Franja de ponent, el País Valencià, 
les Illes Balears, Andorra, la Catalunya Nord i l’Alguer.

Barçakids també ha estat present a la Festa dels Súpers i ha ofert 
dues sessions especials per als socis del Súper 3.

‘barçakids’
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Àmbit presencial i àmbit virtual: 15.000 beneficiaris

Uns 150 nens per centre, en tres jornades lectives, han tingut 
l’oportunitat de ser els protagonistes d’aquesta experiència 
pedagògica que utilitza l’expressió oral, l’expressió escrita i la 
pràctica esportiva per vehicular tots els seus continguts. Cada 
escola ha escollit, d’entre la següent llista, un valor i un esport com 
a eixos vertebradors de l’activitat:

Els beneficiaris i les seves famílies poden continuar vinculats 
al projecte a través de la plataforma educativa fcbkids.cat, un 
complet portal educatiu amb material pedagògic, jocs formatius 
per als infants, e-learnings, recomanacions literàries, aplicacions 
mòbils, galeries de vídeos, cròniques de les sessions, etc. L’objectiu 
d’aquesta vessant és que els més menuts puguin continuar 
treballant els valors en el context familiar. 

Sumant aquest dos àmbits, Barçakids ha arribat aquest curs a uns 
15.000 beneficiaris.

Esports

valors

Atletisme, futbol, handbol, hoquei, rugbi i beisbol

reSPeCTe eSFOrÇ HUMiLiTAT AMBiCiÓTreBALL 
eN eQUiP



16 ‘barçakiDs’

Concurs ‘reporters amb valors’

Barçakids va proposar també a tots els seus beneficiaris un concurs 
per reflexionar sobre els valors des d’una òptica periodística.  
Es van establir dues categories: la familiar i la d’escoles. En la 
primera, les famílies van haver de presentar un vídeo que reflectís 
amb originalitat alguns dels valors de Barçakids. En la segona,  
les escoles van haver de crear una revista digital, redactar-ne els 
textos i pensar en la seva compaginació i disseny. 

La participació va ser tot un èxit. La Fundació va rebre uns 150 
treballs, 12 dels quals van ser premiats, tres de la categoria de 
famílies i nou de la categoria d’escoles, en un acte celebrat a 
l’Auditori 1899 al mes de maig i presidit per Sandro Rosell.

‘barçakids’
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‘revista Barçakids’

Des del mes de desembre el projecte compta amb una revista 
pròpia, la Revista Barçakids, un magazín que s’edita l’últim 
diumenge de cada mes amb el diari El Punt Avui. La publicació 
convida els infants a reflexionar sobre els valors des d’un punt de 
vista lúdic, a través de reportatges, entrevistes, tires còmiques, 
curiositats sobre el FC Barcelona, etc.
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www.fcbkids.cat

‘barçakiDs’

Avaluació general

Barçakids ha recorregut 12.000 quilòmetres pels Països Catalans.  
El valor més demanat per les escoles ha estat el respecte i els 
esports amb més adhesions han estat el futbol, el rugbi i l’handbol.

Pel que fa al portal fcbkids.cat, ha registrat durant la temporada 
gairebé 300.000 pàgines vistes amb una mitjana de temps de visita 
per usuari de gairebé sis minuts.

El projecte ha estat molt ben rebut pel que fa a l’aspecte qualitatiu 
tant pels beneficiaris com per la comunitat educativa i per les 
famílies. De fet, aquest últim grup considera majoritàriament que 
Barçakids mostra els principals valors de l’esport que també es 
poden aplicar a altres àrees de la vida.

‘barçakids’
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Els mestres de les escoles per què ha passat Barçakids han valorat amb les següents puntuacions (sobre 10) aquests aspectes:

L’alumnat 
ha gaudit 
de Barçakids

9,5

Les activitats 
han captat 
l’atenció 
i l’interès 
de l’alumnat

9,2

Els continguts 
proposats 
estan en 
consonància 
amb aspectes 
treballats 
durant el curs

8,9

L’alumnat 
ha aprofundit 
en aspectes 
útils per a la 
seva formació

8,5

0

10





fuTbOLNET



22 ‘fuTbOLNET’

El programa FutbolNet ha tancat un nova temporada d’èxit. Un any 
més aquesta metodologia educativa ha utilitzat el futbol com a eina 
de transmissió de valors i ha convertit el joc en font de diàleg al seu 
voltant. Els objectius del projecte també han abraçat la transmissió 
d’hàbits saludables, la promoció de la igualtat de gènere i el foment 
de la cohesió social.

‘futbOlnet’

El projecte ha comptat aquesta temporada amb els beneficiaris 
següents:

·  Un total de 3.200 beneficiaris directes, infants i joves d’entre 
8 i 16 anys (inscrits en el projecte i participants en els Festivals)

·  Més de 27.000 beneficiaris indirectes (famílies dels inscrits i 
visitants als Festivals)

 
Els criteris de derivació dels beneficiaris directes han estat els 
següents: dificultats socioeducatives (dificultats d’aprenentatge, 
de relació amb els iguals, etc.) i la vulnerabilitat social de les seves 
famílies, especialment aquelles amb dificultats econòmiques.
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En cada municipi, aproximadament, el projecte ha tingut 60 beneficiaris directes, tres teamers i quatre educadors. 

A 21 municipis de Catalunya

FutbolNet s’ha aplicat durant la temporada 2012/13 a 21 localitats catalanes 
en dues sessions setmanals de dues hores de durada cadascuna.

Província de Barcelona 
Barcelona (barri del Carmel) 
Igualada
Martorell
Santa Coloma de Gramenet
Vic

Província de Tarragona 
Amposta
Cambrils
Tortosa
Valls 
el Vendrell

Província de Lleida
Balaguer
Cervera
Mollerussa
la Seu d’Urgell
Tàrrega

Província de Girona 
Banyoles
Figueres
Girona
Olot
Palafrugell
Salt 



24 ‘fuTbOLNET’

Les claus de la metodologia

El futbol de FutbolNet té unes regles especials. S’hi treballen 
especialment valors com el compromís, el respecte, la tolerància, 
el treball en equip, la responsabilitat i l’esforç. No existeix la figura 
de l’àrbitre sinó la del teamer, un moderador que tutela el joc 
sense amonestar. A cadascun dels equips hi ha d’haver, almenys, 
dues noies, i perquè els gols comptabilitzin ha d’haver marcat 
alguna d’elles. 

Les sessions de FutbolNet es divideixen en tres parts: un debat 
anterior al partit en què els mateixos participants decideixen les 
regles del joc i analitzen les claus del valor que han de treballar; 
un partit de futbol; i una xerrada posterior en què s’avalua el 
comportament dels participants. El diàleg es converteix, doncs, en 
una part del joc i no en un complement.

‘futbOlnet’
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Celebració dels ‘Festivals FutbolNet’

Durant l’aplicació del projecte a cada municipi s’ha celebrat un 
Festival FutbolNet, una festa ludicoesportiva que ha permès a la 
comunitat local conèixer de prop el projecte, i als pares i mares dels 
beneficiaris, involucrar-se en el procés educatiu dels seus fills en 
aquesta metodologia.

A cada Festival s’ha instal·lat un mòdul educatiu sobre consum 
responsable amb l’objectiu d’introduir els infants en aquest àmbit. 
Aquesta activitat ha estat possible gràcies a la col·laboració de 
l’Agència Catalana del Consum.
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Avaluació general

En l’àmbit quantitatiu, s’ha registrat més d’un 88% d’assistència 
mitjana a les sessions per part dels beneficiaris, un bon indicador 
de la motivació dels joves i de l’èxit del programa.

Qualitativament, l’evolució actitudinal dels beneficiaris ha estat 
molt positiva i s’ha constatat la interiorització del significat dels 
valors treballats.

‘futbOlnet’

També s’ha detectat una notable millora de la seva capacitat per 
resoldre de forma positiva els conflictes que se’ls han presentat 
durant les sessions, així com un augment de la cohesió grupal i del 
sentiment de pertinença al grup.

També han gaudit d’èxit les sessions per a pares i mares sobre 
parentalitat positiva i educació en valors.
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Col·laboració amb l’eurolliga a través de ‘One Team’

La Fundació va incloure el projecte One Team de l’Eurolliga de 
bàsquet en algunes sessions de FutbolNet a Barcelona i Santa 
Coloma de Gramenet amb l’objectiu d’utilitzar també el bàsquet 
com a eina integradora i font de valors positius.

El mes de febrer diversos veterans de la secció de bàsquet van 
oferir diferents xerrades a aquests grups d’infants i, al març, els 
beneficiaris de FutbolNet d’aquestes localitats van poder gaudir 
d’un clínic amb els jugadors del Barça Regal.

One Team és un projecte de l’Eurolliga que aquesta organització 
aplica amb els clubs de bàsquet europeus i que utilitza el poder del 
bàsquet per afavorir la cohesió social de les comunitats.





sOm EL quE mENGEm
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Aquesta temporada ha estat l’any de la consolidació de Som el que 
mengem, la campanya per a la promoció dels hàbits alimentaris 
saludables i la pràctica regular d’esport entre els nens i els joves. 
La presentació de la nova edició es va celebrar el 18 de setembre al 
Mercat de la Llibertat de Barcelona amb la presència del president 
Sandro Rosell i del xef Ferran Adrià, entre altres personalitats.

La primera part de la campanya, dedicada al foment del consum 
de fruita, va comptar amb la participació de Carles Puyol com a 
imatge. Al segon tram, encetat al mes de març, les protagonistes 
van ser les verdures de la mà de Juan Carlos Navarro.

‘sOm el que menGem’
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La presència a la xarxa s’ha reforçat a través del web  
www.somelquefem.cat, on, a més dels espots de la campanya, s’hi 
han ofert vídeos de receptes amb fruites i verdures i documents 
divulgatius per a pares i educadors sobre la dieta sana.

La tasca pedagògica ha continuat sent la part central del projecte 
gràcies a l’organització de tallers d’alimentació saludable, adreçats 
a nens i nenes de 4 a 10 anys, en què han pogut conèixer els 
beneficis de seguir una dieta sana mentre es divertien i participaven 
en activitats ludicoesportives.

Aquests tallers van ser presents a les festes de la Mercè a 
Barcelona, a les festes de Sant Narcís de Girona, al Festival de la 
Infància, amb la presència dels jugadors del primer equip de futbol 
Adriano, Cuenca i Muniesa, i a la festa Alicia’t al Món Sant Benet. 
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Els tallers es van estructurar en dues parts:

L’espai Aquests són els meus colors, pensat per als infants d’entre  
4 i 7 anys, els va ensenyar la importància de menjar fruita variada. 
Els infants van poder veure reproduccions encunyades d’arbres 
fruiters com el plataner, el pomer o el perer, entre d’altres, i van 
poder preparar unes broquetes de fruites amb les seves peces 
predilectes. 

‘sOm el que menGem’

A la zona Menja com un campió, dedicada als menuts d’entre 7 
i 10 anys, a través de la piràmide alimentària se’ls va explicar la 
importància de consumir productes variats a l’esmorzar, entre els 
quals els cereals, els làctics i les fruites. 
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Novament el projecte ha comptat amb la col·laboració de la 
Fundació Alícia, la Fundació SHE (Science, Health and Education), 
l’Obra Social La Caixa, la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de 
Barcelona. 

Aquests són els vídeos divulgatius que s’han produït en el marc de la campanya 
i que s’han difós, principalment, a través dels canals on-line del FC Barcelona:

crEma dE carabassabatut dE iogurt i fruita

sopa dE fruita

suc dE taronja broquEta dE fruita

trinxat dE col i patata

EspaguEtis dE vErdurEs a la carbonara

macEdònia dE fruitEs

Les receptes de Som el que mengem





aLiaNCEs
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En el marc d’un viatge institucional a Nova York, el setembre del 
2012, Sandro Rosell i Ramon Pont van tenir l’oportunitat de reunir-
se amb Bill Gates amb l’objectiu de fer una valoració del treball de 
sensibilització sobre la pòlio dut a terme amb el projecte conjunt 
More than a Goal. End Polio (Més que un gol. Acabem amb la pòlio).

Rosell també va participar el 27 de setembre, de la mà de la Bill & 
Melinda Gates Foundation, en una sessió sobre aquesta malaltia 
titulada El nostre compromís amb la propera generació: el llegat 
d’un món sense pòlio, programada en el marc de l’Assemblea 
General de l’ONU, celebrada a Nova York. L’objectiu d’aquesta sessió 
va ser unir esforços entre totes les parts implicades i fixar el full de 
ruta per a l’eradicació d’aquesta xacra al món. 

aliança amb la bill & melinda Gates fOundatiOn
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La Fundació també va estar present, el 29 de setembre, a través 
d’uns vídeos protagonitzats per Thiago i Alves, al Global Festival de 
Nova York, un concert solidari de sensibilització sobre la pobresa 
extrema al món. La cita va tenir lloc al Central Park i va comptar 
també amb la col·laboració de la Bill & Melinda Gates Foundation.

Durant la temporada es va continuar amb les accions de visibilitat 
i sensibilització sobre la pòlio. En aquest sentit, al febrer es va 
estrenar un vídeo de gran repercussió en el qual Sandro Rosell i 
Bill Gates reafirmaven els valors compartits de compromís amb la 
societat i d’ajudar i millorar la vida dels infants d’arreu del món.
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En el marc de l’aliança amb la Fundació Leo Messi, al mes de 
novembre, el crac argentí  va rebre a la Ciutat Esportiva un grup de 
20 infants i joves amb malalties greus, la gran majoria procedents 
de l’estranger, de països com els EUA, el Canadà, Israel, el Regne 
Unit, Grècia, Holanda, Suïssa, Itàlia i Portugal. El gran somni de tots 
ells era conèixer el ‘10’ del Barça i poder compartir una estona amb 
ell. Messi va intercanviar impressions amb tots ells, va fer uns tocs 
de pilota i es va fotografiar amb el grup. Aquesta activitat va ser 
possible gràcies a la sensibilitat social de Messi i a la col·laboració 
de la Fundación Ilusiones®/Make-A-Wish® Spain i la Fundació Ànima. 

aliança amb la fundació leO messi

Coincidint amb Sant Jordi, la Fundació FC Barcelona, la Fundació 
Leo Messi i la Fundació Ànima van publicar el conte La força 
del Barça amb l’objectiu de destinar els fons de les vendes als 
projectes d’investigació contra el càncer en la infància, liderats 
pel doctor Josep Sánchez de Toledo. El llibre també es va  repartir 
entre tots els infants ingressats a l’Àrea d’Oncologia i Hematologia 
Pediàtriques de l’Hospital de la Vall d’Hebron.
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Paral·lelament, ambdues fundacions, en col·laboració amb el BID 
(Banc Interamericà de Desenvolupament) han continuat durant la 
temporada amb els treballs de sensibilització sobre la malaltia de 
Chagas entre les principals comunitats potencialment afectades.
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Com cada temporada, la Fundació FC Barcelona ha destinat 1,5 
milions d’euros als treballs conjunts amb l’Unicef que comprenen 
projectes basats en la promoció de l’educació i l’esport entre la 
infància més vulnerable.

Els treballs s’han localitzat a la Xina, el Brasil, Sud-àfrica i Ghana, 
i s’han centrat en la promoció de l’esport com a catalitzador pel 
desenvolupament i la protecció dels infants i joves. Enguany s’han 

format més de 8.500 educadors i cuidadors perquè puguin utilitzar 
l’esport com a eina d’integració social; s’han constituït espais 
ludicoeducatius on els infants puguin aprendre en condicions de 
seguretat i s’ha fet una provisió de material divers per a la pràctica 
esportiva. Aproximadament l’acció conjunta de la Fundació i l’Unicef  
ha servit per millorar la vida de més de 200.000 infants.

aliança amb l’unicef 
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Dins d’aquesta aliança i amb la coproducció i col·laboració de 
Minoria Absoluta i TV3, al mes de març es va emetre a TV3 el 
documental L’equip ideal, on s’explica com l’esport pot ajudar a 
millorar les vides dels infants i joves de Ghana.

En l’àmbit català també es va elaborar la guia Drets de la infància 
en l’esport on es recullen orientacions per a la formació i el lleure 
dels joves esportistes amb testimonis de jugadors del FC Barcelona 
i altres personalitats destacades de la societat civil catalana. 

D’aquesta guia se n’han editat 1.500 exemplars que s’han repartit a 
centres ludicoeducatius catalans (biblioteques, escoles, centres de 
lleure, etc.).

En el marc del viatge institucional a Nova York, Sandro Rosell i 
Ramon Pont van reunir-se amb Anthony Lake, director executiu de 
l’Unicef, per analitzar el treball conjunt dut a terme entre les dues 
entitats.
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El 17 d’abril a Lausana, Suïssa, Sandro Rosell, Ramon Pont i el 
president del Comitè Olímpic Internacional (COI), Jacques Rogge, 
van signar  un acord de col·laboració entre aquest organisme i la 
Fundació FC Barcelona. 

Es tracta de la primera vegada que el COI signa un acord amb 
una fundació d’un club esportiu. Aquest projecte pioner ha creat 
l’Olympafrica FutbolNet Cup, un conjunt de tornejos a l’Àfrica per 
a joves d’entre 12 i 15 anys basats en la metodologia del projecte 
FutbolNet, que pretén fomentar valors positius a partir de la 
pràctica del futbol.

Aquests tornejos se celebren als 26 centres que té l’Olympafrica 
International Foundation a 23 països africans. Aquesta entitat, 
fundada pel COI, treballa en els seus centres per tot l’Àfrica per a 
la difusió de l’esperit olímpic i el desenvolupament social a través 
de l’esport.

En cada torneig de l’Olympafrica FutbolNet Cup hi participen uns 
3.000 beneficiaris. Per tant, el projecte arribarà a un total de 
78.000 joves africans durant el 2013. Al mes de maig es van dur a 
terme dos seminaris, un a Barcelona i un altre a Burundi, per tal 
de donar a conèixer la metodologia de FutbolNet als educadors 
implicats en els tornejos. Fins al 30 de juny es van dur a terme 

aliança amb el cOi
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19 tornejos, als països següents: la Costa d’Ivori, Gàmbia, Eritrea, 
Libèria, Guinea Bissau, Burkina Faso, el Sudan, el Senegal, Níger, 
Tanzània, el Txad, Mali, Burundi, Ruanda, Uganda i la República 
Democràtica del Congo. El projecte s’aplicarà també a Lesotho,  
les Seychelles, Zimbàbue, Nigèria, Swazilàndia, Maurici i el Camerun.
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La Fundació FC Barcelona va establir al mes de novembre una 
aliança amb la companyia SHELL per desenvolupar el projecte 
FutbolNet a Qatar (Doha i Al Khor), a Oman (Masqat, Barka, 
Sohar i Bedia) i a l’Iraq (Basora i províncies de Zobeir, Abil Khasib, 
Annashwa i Al Deir).

aliança amb sHell

El projecte, que ha estat una iniciativa pionera en totes tres regions, 
ha tingut a cada país 1.000 participants, infants i joves d’entre 8 i 
16 anys repartits en diferents ciutats al llarg de la geografia de cada 
país. En aquests territoris el projecte es va iniciar durant el 2013 i 
ha tingut una durada de sis mesos. A l’Iraq i Oman s’han treballat 
valors com l’esforç, el respecte, el compromís, el treball en equip, la 
responsabilitat i la humilitat. I a Qatar el projecte ha fet incidència 
en els hàbits alimentaris saludables, una prioritat per al govern 
d’aquest país a causa dels alts índexs d’obesitat infantil a la regió.
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A tots tres països el projecte es va iniciar amb un seminari formatiu 
per als entrenadors. Posteriorment els beneficiaris han aplicat la 
metodologia en dues sessions setmanals de dues hores de durada 
cadascuna i s’han celebrat tres festivals lúdics durant la seva 
aplicació.

Aquesta temporada el projecte ha estat un èxit de participació i ha 
estat molt ben rebut per totes les comunitats locals. 
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El projecte FutbolNet ha arribat aquesta temporada al Brasil en 
col·laboració amb el Banc Interamericà de Desenvolupament (BID), 
la Fundación Mapfre i la Prefeitura de Rio de Janeiro.

El projecte es va donar a conèixer en societat al mes de juliol a 
les faveles del Complexo do Alemão de Rio de Janeiro, una de 
les zones amb més índexs de vulnerabilitat infantil i juvenil de la 
ciutat carioca. A l’acte de presentació hi van participar els 250 
beneficiaris del projecte, tots ells infants i joves d’entre 8 i 16 anys. 
La presentació es va dur a terme a la Vila Olímpica Carlos Castilho, 
el complex esportiu on s’aplica el projecte, i va comptar amb 
l’apadrinament de l’exblaugrana Juliano Belletti.

aliança amb el bid (banc interamericà de desenVOlupament)

Tots els beneficiaris del FutbolNet en aquest país són infants i joves 
que viuen a les faveles del Complexo do Alemão de Rio i han estat 
detectats per la Fundació i l’equip assistencial i tècnic de la Vila 
Olímpica Carlos Castilho. Els monitors del projecte són professionals 
brasilers de l’educació física que van ser formats per un equip 
d’educadors de la Fundació durant les setmanes prèvies a l’aplicació 
del projecte. FutbolNet s’ha inclòs dintre de les activitats esportives 
ofertes pel complex esportiu d’aquesta favela i ha permès als 
beneficiaris gaudir de dues sessions setmanals de dues hores 
cadascuna.
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Al mes de setembre, Sandro Rosell, en el marc del viatge 
institucional a Nova York, es va reunir amb Luis Alberto Moreno, 
president del BID, per valorar el treball realitzat per ambdues 
entitats.



48 aLiaNCEs

Les obres de construcció de les diferents infraestructures han 
avançat a bon pas durant aquesta temporada.

D’una banda, la pista poliesportiva que s’està construint amb la 
col·laboració de l’US Soccer Foundation, a Miami, es troba en la 
seva fase final. Es preveu que se’n puguin beneficiar més de 30.000 
infants i joves de la comunitat llatina del North Pointe de Miami, un 
barri amb un alt índex d’immigració llatina amb baixos recursos.

aliança amb la fundación pies descalzOs

L’organització YMCA, que gestionarà la infraestructura en el 
futur, ha participat durant aquesta temporada en un seminari 
organitzat conjuntament amb la US Soccer Foundation per tal de 
millorar els coneixements dels seus monitors en l’ús del futbol 
com a eina educativa i de foment dels hàbits saludables. D’aquesta 
forma el projecte al North Pointe no és només de construcció 
d’una infraestructura esportiva, sinó que es complementa amb un 
projecte educatiu en bons hàbits que pretén beneficiar la comunitat 
llatina de la ciutat.
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D’altra banda, també han continuat els treballs d’adequació de la 
pista poliesportiva emmarcada en la sisena Escuela Fundación Pies 
Descalzos que s’està construint a Cartagena de Indias, Colòmbia. 
Aquest projecte permetrà implementar un complet programa de 
desenvolupament comunitari en aquesta localitat que beneficiarà 
centenars d’infants i les seves famílies.





Enguany la Fundació ha fet realitat el somni d’uns 150 nens 
malalts greus en coordinació amb la Fundación Ilusiones®/Make a 
Wish® Spain i la Fundación Pequeño Deseo, i amb l’ajuda d’altres 
Fundacions d’arreu del món. En la majoria dels casos s’ha facilitat 
conèixer els jugadors i assistir a partits i a entrenaments.

Segons els facultatius que segueixen l’evolució mèdica d’aquests 
infants, aquest tipus de visites suposen una notable millora en 
l’estat anímic i el benestar emocional dels beneficiaris. Tota aquesta 
tasca ha estat possible gràcies al suport i l’ajut de l’staff tècnic dels 
equips professionals i dels jugadors del FC Barcelona.

‘fent sOmnis realitat’

mÉs aCTiViTaTs
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Els jugadors del primer equip, el president Rosell, la Junta Directiva 
del Club i els patrons de la Fundació van visitar enguany més de 
500 nens ingressats en diferents hospitals i van entregar-los lots 
de regals amb marxandatge del Club. Les visites es van dur a terme 
el 4 de gener del 2013 als centres següents: Hospital de Sant Joan 
de Déu, Hospital de la Vall d’Hebron, Hospital de Sant Pau, Hospital 
Germans Trias i Pujol, Hospital de Barcelona, Hospital de Nens de 
Barcelona, Institut Guttman i Cottolengo del Padre Alegre.

Abans d’aquesta esperada visita als centres sanitaris, el mateix dia 
4 de gener, el primer equip va fer un entrenament solidari de portes 
obertes al Miniestadi al qual van assistir més de 4.000 infants amb 
discapacitats convidats per la Fundació.

La campanya Un somni per un regal va arribar també a diversos 
centres CRAE (Centres Residencials d’Acció Educativa). El 20 de 
desembre de 2012 alguns dels jugadors del futbol formatiu, les 
integrants de l’equip femení de futbol i diversos exjugadors del 
Club van oferir també obsequis a uns 350 joves d’entre 1 i 18 anys 
pertanyents a nou d’aquests centres de Barcelona. Aquesta acció 
va ser possible gràcies al compromís dels jugadors dels equips 
formatius del FC Barcelona, del Futbol Femení i dels membres de 
l’Agrupació Barça Jugadors.

‘un sOmni per un reGal’
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El 20 d’abril, coincidint amb el Barça-Llevant, va tenir lloc una 
nova edició de Lletres, al camp!, l’acció de promoció de les lletres 
catalanes pels volts de la diada de Sant Jordi, organitzada per la 
Institució de les Lletres Catalanes i la Fundació FC Barcelona.
En l’edició d’enguany els 11 autors participants van ser:  

El periodista i escriptor anglès Nick Hornby va recollir el dia 4 de 
juny el Premi Vázquez Montalbán en la categoria de periodisme 
esportiu atorgat per la Fundació FC Barcelona i el Col·legi de 
Periodistes de Catalunya. L’acte es va celebrar al Palau de 
la Generalitat amb l’assitència del conseller de Cultura de la 

Jaume Cabré, Lluís Calvo, Ada Castells, Alba Dedeu, Anna García 
Garay, Francesc Garriga, Rafael Nadal, Maria Carme Roca, Màrius 
Serra, Sílvia Soler i Tina Vallès.

Generalitat, Ferran Mascarell, i del president del FC Barcelona, 
Sandro Rosell. En la categoria de periodisme generalista, entregada 
pel Col·legi de Periodistes de Catalunya, diversos diaris i grups 
editorials, el guardonat va ser Jordi Évole.

‘lletres, al camp!’

iX premis manuel Vázquez mOntalbán 
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Aquesta temporada s’ha creat el Fòrum Fundació, un projecte 
divulgatiu que té com a objectiu promoure amplis debats sobre temes 
culturals i esportius que tinguin una incidència directa o indirecta en 
les activitats del Club. El Fòrum, que compta amb un consell assessor 
presidit per Jaume Llauradó, vol servir de plataforma per a la 
discussió esportiva i ideològica i persegueix estimular el barcelonisme 
proposant el diàleg orientat al progrés del Club.

Aquesta temporada s’han celebrat dues sessions del Fòrum 
Fundació. 

El primer Fòrum es va dur a terme el 16 d’octubre sota el títol Cap 
a on va el futbol? i va comptar com a contertulians amb Sandro 
Rosell, president del FC Barcelona; Albert Baronet, director de 
Sports Marketing de Nike; Josep Maria Gay de Liébana, professor 
d’economia financera de la UB; Thomas Kurtz, president de TK 
Sports AG, i Jaume Roures, president de Mediapro. Durant la 
sessió es van tractar els interrogants que sobrevolen el món del 
futbol en l’àmbit esportiu, econòmic i comercial. 

fÒrum fundació
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El segon Fòrum, celebrat el 12 de febrer, es va titular Homenatge 
a Nicolau Casaus i va oferir un col·loqui al voltant del la figura i el 
llegat barcelonista del mític expresident del FC Barcelona que va 
comptar amb les aportacions de Josep Lluís Núñez, expresident 
del FC Barcelona; Jaume Sobrequés, historiador i exdirectiu del 
Club; Francisco José Lobo Carrasco, exjugador del primer equip, i 
Enric Bañeres, periodista. Com a representants institucionals en 
aquest acte hi van participar també Sandro Rosell i Jordi Cardoner, 
vicepresident del FC Barcelona i nét de Casaus.
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altres acciOns i esdeVeniments

Apadrinament de l’Observatori 
Sociològic Internacional de l’Esport

Amb Special Olympics Catalunya

Reforç a l’ajuda alimentària 

Al mes de setembre la Fundació va apadrinar l’Observatori 
Sociològic Internacional de l’Esport, una nova entitat en què es 
desenvolupen estudis sobre l’esport, en la seva vessant social i 
educativa, amb l’objectiu que siguin de lliure accés i referència per 
a la societat.

La Fundació va col·laborar aquesta temporada en la inauguració del 
20è aniversari dels Jocs Special Olympics Barcelona-Vilanova i la 
Geltrú 1992-2012 i en la XV Marxa Special Olympics Catalunya, que, 
un any més, va acabar al Palau Blaugrana amb una gran festa lúdica.

En l’àmbit del suport alimentari, enguany la Fundació va col·laborar 
oferint difusió al projecte ALPAN (Aliments per a necessitats), 
impulsat per Rotary, i també va participar en el Gran Recapte 
d’Aliments a Catalunya, impulsat pels Bancs dels Aliments de 
Catalunya. Aquesta temporada, en quatre menjadors s’han servit 
20.000 dinars i 10.000 esmorzars. La previsió per a l’any vinent és 
de repartir 50.000 dinars i 80.000 esmorzars.
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Visita cultural de YaLa a Barcelona
Al mes de novembre la Fundació va rebre la visita al Camp Nou d’un 
grup de joves de diferents comunitats de l’Orient Mitjà pertanyents 
a l’entitat YaLa, un moviment juvenil fundat el 2011 que té com a 
objectiu promoure l’enteniment i el diàleg entre els diferents pobles 
que conformen l’Orient Mitjà.

Guardó d’AEFE

La Fundació va rebre el Premi Europeu a l’Excel·lència Benèfica i/o 
Cultural per part de la Fundación Fomento Europeo AEFE per “la 
positiva tasca de promoure els valors cívics i esportius en la joventut”.
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altres acciOns i esdeVeniments

Premi pel treball social al Brasil

Thuram presenta ‘Mis estrellas negras’

‘The Barça Spirit Ball’

L’associació de cooperació internacional Col·lectiu Brasil Catalunya, 
juntament amb el consolat general del Brasil a Barcelona, 
van premiar la Fundació als VI Premis Pere Casaldàliga en 
reconeixement a l’aplicació de FutbolNet a Rio de Janeiro.

L’exblaugrana Lilian Thuram va presentar a l’octubre al Camp Nou 
en col·laboració amb la Fundació el seu llibre Mis estrellas negras 
(Now Books), una reflexió sobre els seus herois personals amb 
l’objectiu “d’enriquir el coneixement i l’imaginari dels lectors com la 
millor manera de lluitar contra el racisme i la intolerància”.

La Fundació i l’entitat Spirit of Football van crear la iniciativa  
The Barça Spirit Ball (La pilota de l’esperit del Barça), una esfèrica 
signada pels jugadors del primer equip que va recórrer diverses 
localitats del Brasil amb tallers d’educació en valors per a joves.
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El català com a eina d’acollida lingüística

Sessió acadèmica ‘Activa’t’

Sandro Rosell va presentar al mes de març la guia d’acollida 
lingüística Amb el català, xuta i gooool!, impulsada per la Fundació 
i la Plataforma per la Llengua. L’objectiu del projecte és destacar el 
paper fonamental de la llengua catalana en l’acollida a través del 
l’esport.

Al mes de juny a les instal·lacions del Club es va celebrar la sessió 
acadèmica Activa’t, impulsada per la Fundació Rosa Oriol i Sonrisas 
de Bombay, en la qual la Fundació va explicar als assistents el 
model estratègic del seu treball social.
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acciOns de sensibilització i cOl·labOraciOns

Pallassos d’hospital 

Càncer de mama

La Fundació va voler aportar el seu granet de sorra al projecte 
Un dia de Nassos!, de l’ONG de pallassos d’hospital Pallapupas. 
Per aquest motiu el Museu del FC Barcelona va oferir entrades 
amb descomptes especials coincidint amb aquesta festa. Els fons 
recaptats es van destinar a aquesta entitat social.

El Barça Regal i la Fundació van donar difusió al Palau Blaugrana, 
un any més, a la campanya Suma’t a l’AECC, suma’t al rosa, 
organitzada per la junta provincial de Barcelona de l’AECC Catalunya 
contra el Càncer amb motiu del Dia Internacional contra el Càncer 
de Mama, que va tenir lloc el 19 d’octubre.
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Sida
Amb motiu del Dia Mundial Contra la Sida, celebrat l’1 de desembre, 
la Fundació va donar suport a dues campanyes. D’una banda, el 
projecte Barcelona dóna la cara per la sida, de la Fundació Lluita 
contra la Sida (FLS), i, de l’altra, la campanya Amigos de Malik, de 
l’ONG Metges Sense Fronteres (MSF).

Malalties minoritàries

El 28 de febrer, Dia Mundial de les Malalties Minoritàries, la 
Fundació i el Barça Regal van convidar al Palau una vintena 
d’infants que pateixen alguna d’aquestes malalties. A les xarxes 
socials del Club es va difondre també un vídeo de sensibilització 
produït per FEDER (Federació Espanyola de Malalties Rares).

col·laboracions externes

Donacions de material

Donacions d’invitacions 
per a esdeveniments 

esportius del Club a entitats 
amb finalitats no lucratives

Donacions d’invitacions 
per visitar les instal·lacions 

del Club a entitats 
amb finalitats no lucratives160

50.000 2.500
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A continuació es detallen alguns dels actes més destacats d’aquesta temporada que han comptat 
amb la presència de membres del Patronat de la Fundació FC Barcelona:

Data Acte

acciOns del patrOnat

26.06.13  Debat Adolescència i com es poden incentivar els valors mitjançant l’esport, 
 organitzat pel Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya

20.06.13 VII Jornades tècniques de col·laboració institucional i empresarial

07.06.13 IV Trobada Rotaria a favor del programa ALPAN de menjadors socials 

02.05.13 Programa Entitats amb Cor de Càritas

29.04.13 Acte commemoratiu del 20è aniversari de la primera presentació pública 
 de la Carta de la Pau dirigida a l’ONU

20.10.12  Inauguració del curs acadèmic del Màster Profesional en Alt Rendiment 
 en Esports d’Equip (MASTERCEDE)

15.04.13 Inauguració del centre cultural de la Fundació Jordi Sierra i Fabra

06.03.13 Conferència a la Societat Econòmica Barcelonesa d’Amics del País

28.02.13 Visita al Camp Nou d’un grup d’estudiants americans de l’entitat social CIEE

27.02.13  Visita a la Jove Cambra Internacional de Barcelona

15.02.13  Gala benèfica a Sant Feliu de Llobregat de l’escola AFA per a persones amb discapacitat física

03.12.12  Jornada acadèmica de DIPLOCAT (Consell de la Diplomàcia Pública de Catalunya)

30.11.12  VIIIè Sopar Solidari de l’entitat Esport Solidari Internacional

29.11.12  Gala Contra la Sida de la Fundació Lluita contra la Sida

24.11.12  Jornades acadèmiques de la Fundació Amalgama-7

23.11.12  Sessió de debat en el marc del 20è aniversari de l’ACAB (Associació Contra l’Anorèxia i la Bulímia)

13.11.12  Representació al partit entre veterans del FCB i un grup d’interns del Centre Penitenciari Múrcia I

09.11.12 I Fòrum de la Diversitat Funcional

28.09.12 Sopar solidari d’Invest for Children
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cOmunicació i Visibilitat

Mitjans propis i eines de comunicació

Durant la temporada 2012/13, les informacions sobre la Fundació 
van merèixer un destacat espai als mitjans de comunicació propis 
del FC Barcelona a través del web (fcbarcelona.cat), el Facebook  
(facebook.com/fundaciofcb i facebook.com/fcbarcelona), el Twitter 
(@fcbarcelona), la revista barça i els informatius i programes de 
Barça TV.

Al web es van publicar més de 140 notícies sobre els projectes de 

la Fundació i el Facebook propi va tancar temporada amb més 
de 181.000 amics, i va registrar un augment de gairebé el 100% 
respecte a la temporada anterior.

Al canal oficial de YouTube del FC Barcelona es van pujar 51 vídeos 
sobre els projectes de la Fundació en format de videonotícies, espots, 
videoreceptes, reportatges de Barça TV, etc. Aquests vídeos van 
acumular més d’1.400.000 visualitzacions amb data de 30 de juny. 

Mitjans externs
En l’àmbit dels mitjans de comunicació externs, les aparicions de 
la Fundació FC Barcelona van tenir un paper destacat. Durant la 
temporada 2012/13, els projectes de la Fundació van estar publicats 
en mitjans esportius i en les principals capçaleres d’informació 
generalistes i especialitzades, així com en les diverses televisions 
generalistes de l’Estat. 

En total, es van comptabilitzar més de 1.500 impactes de valor 
sobre la Fundació als mitjans de comunicació. En el marc del 
projecte Barçakids, es va crear un nou dominical propi anomenat 
Revista Barçakids que s’edita cada últim diumenge de mes amb 
el diari El Punt Avui. Fins al 30 de juny es van editar set números 
d’aquesta publicació, que té com a objectiu transmetre la filosofia 
de valors del projecte a través d’un magazín distès i amè pensat 
per als infants d’entre 6 i 12 anys.

16-07-12   el país / article en profunditat futbolnet a rio de Janerio
24-07-12 tv3 i esport3 / reportatge futbolnet a rio de Janerio
03-11-12 catalunya ràdio / solidaris la fundació, en general
16-11-12 tv3 / tn comarques futbolnet a catalunya
16-01-13 barcelona tv / connexió barcelona barçakids
14-02-13 la Xarxa ràdio / la tarda barçakids
14-02-13 tve / tinc una idea som el que mengem
19-02-13 super3 / info-k barçakids
29-03-13 tv3 / tn migdia futbolnet a catalunya
16-04-13 tv3 / sense ficció aliança amb l’unicef
20-05-13 el periódico de catalunya foment de la inserció laboral dels joves
02-06-13 diari ara/ dominical ara tu barçakids

data mitjà / Espai projecte

A tall d’exemple, els impactes sobre la Fundació apareguts durant 
la temporada 2012/13 a la premsa impresa de Catalunya i la resta 
de l’estat espanyol equivalen a una monetització de més de 2 
milions d’euros.

A continuació es ressenyen algunes de les aparicions als mitjans no 
esportius més destacades, tant de televisió, com de ràdio i premsa 
escrita:

La Fundació a la xarxa la temporada 2012/13

vídeos de la Fundació a YouTube: 
més d’1.400.000 visualitzacions

twitter @fcbarcelona: 
més de 16 milions de seguidors

facebook fundació: més de 181.000 amics
facebook fcb: més de 43 milions d’amics

fcbarcelona.cat: més de 140 notícies publicades sobre la Fundació
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cOnVenis i cOl·labOradOrs

Unió Esportiva Sant Feliu de Llobregat Fundació Edmílson

Special Olympics Catalunya 

El FC Barcelona, a través de la Fundació, té establert un conveni de 
col·laboració amb la Unió Esportiva Sant Feliu de Llobregat, entitat 
que gestiona la secció del FC Barcelona de bàsquet en cadira de 
rodes, un equip que enguany ha ascendit a la Divisió d’Honor B. 
Aquesta entitat també impulsa l’Escola AFA de foment de l’esport 
adaptat per a infants amb discapacitat física.

La Fundació va renovar el seu acord amb la Fundació Edmílson, a 
través del qual treballen en el desenvolupament de projectes en 
benefici dels nens i les nenes del Brasil que es troben en situació 
de risc d’exclusió social, especialment a la ciutat de Taquaritinga, 
localitat natal de l’exblaugrana.

Aquesta entesa es va renovar  amb l’objectiu de continuar donant 
suport a les activitats de Special Olympics Catalunya destinades a la 
promoció i normalització de la pràctica de l’esport per a persones 
amb discapacitat intel·lectual.
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entitats cOl·labOradOres

Càtedra Ethos de la URLFundació ‘La Caixa’ i Fundació SHE

‘Consejo de la Comunicación’ de Mèxic 

La Fundació i la Càtedra Ethos de la Universitat Ramon Llull van 
signar un conveni de col·laboració per organitzar i promoure 
seminaris, publicacions, projectes d’investigació i altres activitats 
amb l’objectiu de fer una difusió social dels resultats de la recerca 
en l’àmbit de l’ètica organitzativa, empresarial i professional.

Acord cosignat amb la Fundació La Caixa i la Fundació SHE (Science, 
Health and Education) per promoure un kit educatiu pensat perquè 
els nens d’entre 3 i 5 anys puguin reflexionar sobre la relació directa 
entre els seus hàbits diaris i la seva salut actual i futura. 

Entesa que ha donat com a fruit la campanya Diviértete leyendo 
amb l’objectiu de fomentar una cultura de lectura a Mèxic per 
impulsar una educació de qualitat que ofereixi als més joves 
oportunitats de desenvolupament personal.

QATAR FOUNDATION ETISALATNIKE HERBALIFEOBRA SOCIAL LA CAIXA ACCD UNICEF

FUNDACIó PIES DESCALZOS BID BILL & MELINDA GATES FOUNDATION FUNDACIó LEO MESSI INTERVIDA
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BALANÇ ABREUJAT A 30 JUNY DE 2013
(Euros)

ACTIU
Notes de la  

Memòria
30.06.13 30.06.12 PASSIU I PATRIMONI NET

Notes de la 
Memòria

30.06.13 30.06.12

ACTIU NO CORRENT: PATRIMONI NET:

Immobilitzat intangible- Nota 5 2.764 2.837 FONS PROPIS- 902.561 875.714 

Concessions 2.764 2.837 Fons Dotacional 601.012 601.012 

Immobilitzat material i béns del patrimoni cultural- Nota 6 59.876 60.479 Excedents d’exercicis anteriors 274.702 257.543 

Instal·lacions tècniques, altre immobilitzat material Excedent positiu (negatiu) de l’exercici 26.847 17.159 

i béns de patrimoni cultural 59.876 60.479 SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS REBUTS- Nota 10.1 - 1.474 

Total actiu no corrent 62.640 63.316 Subvencions, donacions i llegats rebuts - 1.474 

Total patrimoni net Nota 10 902.561 877.188 

ACTIU CORRENT:

Usuaris, patrocinadors i deutors de les activitats

i altres comptes a cobrar- Nota 7 3.187.785 1.996.096 

Usuaris i deutors per vendes i prestació de serveis 3.184.285 1.992.429 

Personal 3.500 3.500 

Altres crèdits amb les Administracions Públiques Nota 11.1 - 167 PASSIU CORRENT:

Periodificacions a curt termini - 12.842 Creditors per activitats i comptes a pagar- 3.231.695 1.820.419 

Efectiu i altres actius líquids equivalents- 883.831 625.353 Proveïdors i beneficiaris creditors Nota 12 3.190.934 1.784.864 

Tresoreria 282.831 25.353 Personal 26.000 17.675 

Altres actius líquids equivalents Nota 8 601.000 600.000 Altres deutes amb les Administracions Públiques Nota 11.1 14.761 17.880 

Total actiu corrent 4.071.616 2.634.291 Total passiu corrent 3.231.695 1.820.419 

TOTAL ACTIU 4.134.256 2.697.607 TOTAL PASSIU I PATRIMONI NET 4.134.256 2.697.607 

Les Notes 1 a 15 descrites a la Memòria abreujada adjunta formen part integrant del balanç abreujat a 30 de juny de 2013.
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COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS ABREUJAT 
DE L’EXERCICI ANUAL ACABAT EL 30 DE JUNY DE 2013
(Euros)

Notes de la 
Memòria

Exercici 
2012/13

Exercici 
2011/12

OPERACIONS CONTINUADES:

Ingressos de la Fundació per les activitats- Nota 13.1 9.027.509 6.488.837 

Ingressos de promocions, patrocinadors i col·laboradors 3.042.554 4.535.061 

Donacions i altres ingressos per a les activitats 5.984.955 1.953.776 

Aprovisionaments- (14.350) (38.487)

Consum de mercaderies (14.350) (38.487)

Altres ingressos d’explotació 17.833 60.090 

Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 17.833 60.090 

Despeses de personal Nota 13.4 (141.682) (113.690)

Sous i salaris (129.282) (101.653)

Càrregues socials (12.400) (12.037)

Altres despeses d’explotació (8.861.413) (6.372.273)

Serveis exteriors Nota 13.5 (5.401.406) (2.772.430)

Tributs (1.533) (3.512)

Altres despeses de gestió corrent (3.458.474) (3.596.331)

Amortització de l’immobilitzat Notes 5 i 6 (676) (1.660)

Amortització de l’immobilitzat (676) (1.660)

RESULTAT D’EXPLOTACIÓ 27.221 22.817 

Ingressos financers 2.406 301 

De valors negociables i altres instruments financers 2.406 301 

Despeses financeres (2.780) (5.959)

Per deutes amb tercers (2.780) (5.959)

RESULTAT FINANCER (374) (5.658)

RESULTAT ABANS D’IMPOSTOS 26.847 17.159 

Impost sobre societats - -

RESULTAT DE L’EXERCICI PROCEDENT D’OPERACIONS CONTINUADES 26.847 17.159 

EXCEDENT POSITIU DE L’EXERCICI 26.847 17.159 

Les Notes 1 a 15 descrites a la Memòria abreujada adjunta formen part integrant del compte de pèrdues i guanys abreujat corresponent a l’exercici 
finalitzat el 30 de juny de 2013.
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ESTAT ABREUJAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET DE L’EXERCICI ANUAL 
ACABAT EL 30 DE JUNY DE 2013

A) ESTAT D’INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS
(Euros)

30.06.2013 30.06.2012

RESULTAT DEL COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS (I) 26.847 17.159 

Ingressos i despeses imputats directament al patrimoni net:

   - Subvencions, donacions i llegats rebuts Nota 10.1 964.819 804.853 

TOTAL INGRESSOS I DESPESES IMPUTATS DIRECTAMENT AL PATRIMONI NET (II) 964.819 804.853 

Transferències al compte de pèrdues i guanys:

   - Subvencions, donacions i llegats rebuts Nota 10.1 (966.293) (863.379)

TOTAL TRANSFERÈNCIES AL COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS (III) (966.293) (863.379)

Total ingressos i despeses reconeguts (I+II+III) 25.373 (41.367)

Les Notes 1 a 15 descrites a la Memòria abreujada adjunta formen part integrant de l’estat abreujat d’ingressos i despeses reconeguts corresponent  
a l’exercici finalitzat el 30 de juny de 2013.

ESTAT ABREUJAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET DE L’EXERCICI ANUAL 
ACABAT EL 30 DE JUNY DE 2013

B) ESTAT TOTAL DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET
(Euros)

Fons dotacional
Excedents  
d’exercicis  
anteriors

Excedent de  
l’exercici

Subvencions,  
donacions  

i llegat
Total

Saldo ajustat a l’inici de l’exercici 01/07/2011 601.012 168.511 89.032 60.000 918.555 

Distribució de l’excedent de l’exercici anterior:

     Distribució a excedents d’exercicis anteriors - 89.032 (89.032) - -

Total ingressos i despeses reconeguts - - 17.159 (58.526) (41.367)

Saldo final exercici a 30/06/2012 601.012 257.543 17.159 1.474 877.188 

Distribució de l’excedent de l’exercici anterior:

     Distribució a excedents d’exercicis anteriors - 17.159 (17.159) - -

Total ingressos i despeses reconeguts - - 26.847 (1.474) 25.373 

Saldo final exercici a 30/06/2013 601.012 274.702 26.847 - 902.561 

Les Notes 1 a 15 descrites a la Memòria abreujada adjunta formen part integrant de l’estat abreujat total de canvis en el patrimoni net corresponent a l’exercici finalitzat el 30 de juny de 2013.
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Memòria abreujada de l’exercici acabat  
el 30 de juny de 2013

1. ACTIVITAT DE LA FUNDACIÓ
La Fundació Futbol Club Barcelona (d’ara endavant, la Fundació) fou constituïda el 18 de juliol de 1994, per un període indefinit, i inscrita en el Registre de Funda-
cions de la Generalitat de Catalunya el 18 d’octubre de 1994, amb domicili social a Barcelona, Avinguda Arístides Maillol, s/n. La Fundació ha obtingut la qualificació 
de fundació benèfica de tipus cultural.

El seu objecte social i activitat principal és la difusió i promoció, sense ànim de lucre, de la dimensió esportiva, cultural i social del Futbol Club Barcelona dins la co-
munitat esportiva i cultural de la societat en general, segons estipula l’article quart dels estatuts de la Fundació. En aquest sentit, les principals activitats realitzades 
durant la temporada 2012-2013 han estat les següents:

• Organització d’activitats d’acció social i transmissió de valors.

Durant l’exercici acabat el 30 de juny de 2013 la Fundació ha dut a terme diferents projectes destinats a transmetre determinats valors a través de la pràctica de 
l’esport. En aquest sentit cal destacar les diferents campanyes de sensibilització dutes a terme sota el paraigua de “Som el que Fem”, on s’han treballat els valors de 
la responsabilitat i l’esforç. El projecte BarçaKids ha permès fomentar i consolidar el sistema de valors dels infants a través dels principis pedagògics de l’esport, del 
joc i de la participació activa i inclusiva. El programa FutbolNet ha estat una eina d’intervenció social que ha possibilitat educar els infants i joves en risc d’exclusió 
social a través del foment dels valors positius que es deriven de la pràctica esportiva, concretament del futbol.

• Aportacions als Centres Solidaris XICS.

Durant l’exercici acabat el 30 de juny de 2013, la Fundació ha destinat part de les subvencions rebudes als projectes de la Xarxa de Centres Solidaris per a 
l’Educació i l’Esport, que tenen com a finalitat contribuir al funcionament de centres extraescolars que ofereixen reforç escolar, assistència sanitària, recolza-
ment psicosocial i accés a l’esport i al temps lliure per als nens més vulnerables i en risc d’exclusió social al Marroc i al Senegal. 

• Aportacions a UNICEF. 

Durant l’exercici acabat el 30 de juny de 2013, la Fundació ha realitzat aportacions a UNICEF per donar suport als programes i projectes que beneficien els nens més 
vulnerables, principalment a Àfrica, Àsia i Amèrica del Sud i Central, centrant-se en els nens afectats pel VIH/Sida, orfes de la Sida i altres en perill d’exclusió social.

En relació amb els requeriments d’informació del Decret 125/2010 de 14 de setembre, els patrons de la Fundació manifesten que la Fundació ha concedit, princi-
palment, aportacions dineràries a UNICEF i als Centres Solidaris d’Educació i Esport segons l’esmentat als paràgrafs anteriors durant l’exercici acabat el 30 de juny 
de 2013.

D’altra banda, els convenis de col·laboració i subvencions més rellevants subscrits amb tercers a 30 de juny de 2013, són els següents:

Resum de convenis de col·laboració amb tercers Import (Euros) Drets i obligacions que se’n deriven envers la Fundació

Futbol Club Barcelona 3.042.554 -

Shell EP International 3.405.000 Import rebut per implementar activitats de FútbolNetInternacional

Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona 500.000 Import rebut per a projectes socials varis

Intervida 114.635 Import rebut per a ajudes als centres solidaris XICS

Agència Catalana de Cooperació al 

Desenvolupament (ACCD) 132.315 Import rebut per a ajudes als centres solidaris XICS

Agència Catalana de Consum (ACC) (*) 177.504 Import rebut per implementar activitats de FútbolNet

Diputacions i Ajuntaments (*) 655.000 Import rebut per implementar activitats de FútbolNet i altres

(*) L’Agència Catalana de Consum (ACC) i determinades Diputacions i Ajuntaments han concedit ajuts per import màxim de 971 milers d’euros, 139 milers d’euros dels quals es va rebre durant la passada temporada. L’import del detall 
anterior correspon a l’ingrés imputat al compte de pèrdues i guanys abreujat de l’exercici actual.

Els Patrons de la Fundació manifesten que les activitats desenvolupades per l’Entitat estan destinades, bàsicament, al foment de la igualtat i la solidaritat i que no 
discriminen en el seu ús entre homes i dones. 
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2. BASES DE PRESENTACIÓ DELS COMPTES ANUALS ABREUjATS
2.1. Imatge fidel i marc normatiu d’informació financera aplicable a la Fundació

 Els comptes anuals abreujats adjunts s’han preparat a partir dels registres comptables de la Fundació i es presenten d’acord amb el marc normatiu 
d’informació financera aplicable a l’entitat, i d’acord amb els principis i criteris comptables en aquest continguts, de manera que mostren la imatge fidel del 
patrimoni, de la situació financera, de l’estat de canvis en el patrimoni net i dels resultats de la Fundació durant el corresponent exercici. Aquests comptes 
anuals abreujats se sotmetran a l’aprovació del Patronat i s’estima que seran aprovats sense cap modificació. Per altra banda, els comptes anuals abreujats 
de l’exercici anual acabat el 30 de juny de 2012 van ser aprovats pel Patronat amb data 29 de gener de 2013.

 A 30 de juny de 2013, el marc normatiu d’informació financera aplicable a la Fundació és l’establert en:

• Llei 4/2008 de 24 d’abril per a Associacions i Fundacions Catalanes.

•  Decret 259/2008, de 23 de desembre, pel qual s’aprova el Pla de Comptabilitat de les Fundacions i Associacions subjectes a la legislació de la Generalitat 
de Catalunya.

•  Decret 125/2010 de 14 de setembre, que modifica parcialment i en alguns aspectes el Pla de Comptabilitat de Fundacions i Associacions (Decret 259/2008).

• La resta de normes d’obligat compliment emeses per l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes (ICAC).

2.2. Principis comptables no obligatoris aplicats

No s’han aplicat principis comptables no obligatoris. Addicionalment, el Patronat ha formulat aquests comptes anuals abreujats tot considerant la totalitat 
dels principis i normes comptables d’aplicació obligatòria que tenen un efecte significatiu en aquests comptes anuals abreujats. No hi ha cap principi comp-
table que, sent obligatori, hagi deixat d’aplicar-se.

2.3. Aspectes crítics de la valoració i estimació de la incertesa

En l’elaboració dels comptes anuals abreujats adjunts s’han utilitzat estimacions realitzades pel Patronat de la Fundació per valorar alguns dels actius, 
passius, ingressos, despeses i compromisos que hi figuren registrats. Bàsicament aquestes estimacions es refereixen a:

• La vida útil dels actius materials i immaterials (vegeu les Notes 4.1 i 4.2)

• El càlcul de provisions (vegeu la Nota 4.6)

• Subvencions (vegeu la Nota 4.9)

 Malgrat que aquestes estimacions s’han realitzat basant-se en la millor informació disponible al tancament de l’exercici acabat el 30 de juny de 2013, és 
possible que esdeveniments que puguin tenir lloc en el futur obliguin a modificar-les (a l’alça o a la baixa) en els pròxims exercicis, la qual cosa es realitzaria, 
si s’escau, de manera prospectiva.

2.4. Comparació de la informació 

La informació continguda en aquesta memòria referida a l’exercici anual acabat el 30 de juny de 2013 es presenta, a efectes comparatius, amb la informació 
de l’exercici anual acabat el 30 de juny de 2012.

2.5. Agrupació de partides

 Determinades partides del balanç abreujat, del compte de pèrdues i guanys abreujat i de l’estat de canvis en el patrimoni net abreujat es presenten de 
forma agrupada per facilitar la seva comprensió, si bé, en la mesura que sigui significativa, s’ha inclòs la informació desagregada a les corresponents notes 
de la memòria. 

3. EXCEDENT DE L’EXERCICI
Tal com estableix l’article 333.2 de la Llei 4/2008 per a Associacions i Fundacions Catalanes, la Fundació ha de destinar a la realització de la finalitat fundacional 
almenys el 70% de les rendes que obtingui i dels altres ingressos nets anuals. La resta s’ha d’aplicar al compliment diferit d’aquestes finalitats o a l’increment dels 
fons propis de la Fundació.

La proposta de distribució de l’excedent de l’exercici finalitzat el 30 de juny de 2013 i 30 de juny de 2012 per part dels membres del Patronat de la Fundació és des-
tinar-lo en la seva totalitat a romanent d’“Excedent d’exercicis anteriors”. Més endavant la part corresponent es destinarà a aportacions de l’activitat fundacional.

Així mateix, l’aplicació de l’excedent de l’exercici finalitzat el 30 de juny de 2013 i 30 de juny de 2012 es detalla a continuació:

Euros

30-06-13 30-06-12

Ingressos totals de l’exercici 9.047.748 6.549.228

Despeses administració (Nota 13.2) (779.226) (866.437)

Excedent abans d’aplicacions 8.268.522 5.682.791

Excedent aplicat al fi fundacional (Nota 13.2) (8.241.675) (5.665.632)

Excedent de l’exercici 26.847 17.159
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4. NORMES DE REGISTRE I VALORACIÓ
Les principals normes de registre i valoració utilitzades per la Fundació en l’elaboració dels seus comptes anuals abreujats de l’exercici acabat el 30 de juny de 2013, 
d’acord amb les establertes pel Pla General de Comptabilitat, han estat les següents:

4.1. Immobilitzat intangible

 Com a norma general, l’immobilitzat intangible es valora inicialment pel seu preu d’adquisició o cost de producció. Posteriorment es valora el seu cost 
minorat per la corresponent amortització acumulada i, si escau, per les pèrdues per deteriorament que hagi experimentat. Aquests actius s’amortitzen en 
funció de la seva vida útil. L’immobilitzat intangible de la Fundació inclou concessions administratives que s’amortitzen en funció d’una vida útil de 50 anys.

4.2. Immobilitzat material i béns del patrimoni cultural

L’immobilitzat material i els béns del patrimoni cultural es valora pel seu cost d’adquisició, el qual inclou les despeses addicionals que es produeixen fins 
a la seva entrada en funcionament.

Les substitucions o renovacions, així com les despeses d’ampliació, modernització o millores que representen un augment de la productivitat, capacitat o 
eficiència, o un allargament de la vida útil es capitalitzen com a cost més gran dels corresponents béns, amb la consegüent baixa comptable dels elements 
substituïts o renovats. Per altra banda, les despeses periòdiques de conservació, manteniment i reparacions es carreguen als resultats de l’exercici en què 
s’incorren.

L’epígraf “Immobilitzat material i béns del patrimoni cultural” inclou obres d’art adquirides, principalment escultures, que es valoren al preu d’adquisició. 
Aquestes obres d’art no s’amortitzen per considerar-se que no estan afectes a cap tipus de depreciació. Les obres d’art donades a la Fundació no figuren 
activades al balanç abreujat, atès que no van generar cap cost.

La Fundació amortitza la resta de l’immobilitzat material a partir de l‘entrada en funcionament d’aquest, seguint el mètode lineal, distribuint el cost dels 
actius entre els anys de vida útil estimada, segons el següent detall:

Anys de Vida Útil Estimada

Mobiliari 12,5

Equips per al processament de la informació 4

4.3. Instruments financers

Actius financers

Els actius financers que posseeix la Fundació es classifiquen com a préstecs i partides a cobrar: actius financers originats en la venda de béns o en la 
prestació de serveis per operacions de tràfic de la Fundació, o els que no tenint un origen comercial, no són instruments de patrimoni ni derivats i els 
cobraments del quals són de quantia fixa o determinable i no es negocien en un mercat actiu.

Els préstecs i partides a cobrar es registren inicialment al valor raonable de la contraprestació entregada més els costos de la transacció que siguin 
directament atribuïbles. Amb posterioritat, aquests actius es valoren al seu cost amortitzat.

Com a mínim al tancament de l’exercici, la Fundació realitza un test de deteriorament pels actius financers. Es considera que existeix una evidència 
objectiva de deteriorament si el valor recuperable de l’actiu financer és inferior al seu valor en llibres. Quan es produeix, el registre d’aquest deterio-
rament es registra en el compte de pèrdues i guanys.

La Fundació dóna de baixa els actius financers quan expiren o s’han cedit els drets sobre els fluxos d’efectiu del corresponent actiu financer i s’han 
transferit substancialment els riscos i beneficis inherents a la seva propietat. 

Per contra, la Fundació no dóna de baixa els actius financers, i reconeix un passiu financer per un import igual a la contraprestació rebuda, en les 
cessions d’actius financers en les quals es retingui substancialment els riscos i beneficis inherents a la seva propietat. 

Passius financers

Són passius financers aquells dèbits i partides a pagar que té la Fundació i que s’han originat en la compra de béns i serveis per operacions de tràfic 
de la Fundació, o també aquells que, sense tenir un origen comercial, no poden ser considerats com a instruments financers derivats. 

Els dèbits i partides a pagar es valoren inicialment al valor raonable de la contraprestació rebuda, ajustada pels costos de la transacció directament 
atribuïbles. Amb posterioritat, aquests passius es valoren d’acord amb el seu cost amortitzat. 

La Fundació dóna de baixa els passius financers quan s’extingeixen les obligacions que els han generat. 

4.4. Impost sobre beneficis

La Fundació s’ha acollit, mitjançant l’acompliment dels requisits establerts al Reial Decret 1270/2003, de 10 d’octubre, als beneficis fiscals establerts en el 
Títol II de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, que fixa un tipus impositiu del 10 per cent a aplicar a la base imposable positiva corresponent a les rendes 
derivades de les explotacions econòmiques no exemptes. 

En cada tancament comptable es reconeix com a despesa l’Impost sobre Societats calculat d’acord amb les disposicions de l’esmentada Llei 30/1994, 
d’acord amb l’excedent abans d’impostos corregit per les diferències de naturalesa permanent amb els criteris fiscals i tenint en compte les bonificacions 
i deduccions aplicables.
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4.5. Ingressos i despeses

Els ingressos i les despeses s’imputen en funció del criteri de meritació, és a dir, quan es produeix el corrent real de béns i serveis que aquests representen, 
amb independència del moment en què es produeixi el corrent monetari o financer que se’n deriva. Aquests ingressos es valoren pel valor raonable de la 
contraprestació rebuda, deduïts els descomptes i impostos.

Els principals ingressos de la Fundació provenen de convenis de col·laboració amb diverses empreses.

Les donacions rebudes per la Fundació són registrades en els comptes anuals abreujats en el moment en què són efectives i no reintegrables.

Els interessos rebuts d’actius financers es reconeixen utilitzant el mètode del tipus d’interès efectiu. En tot cas, els interessos d’actius financers meritats 
després del moment de l’adquisició es reconeixen com a ingressos en el compte de pèrdues i guanys abreujat.

4.6. Provisions i contingències

 Els membres del Patronat de la Fundació en la formulació dels comptes anuals abreujats diferencien entre:

1.  Provisions: saldos creditors que cobreixen obligacions actuals derivades de successos passats, la cancel·lació de les quals és probable que originin una 
sortida de recursos, però que resulten indeterminats quant al seu import i/ o moment de cancel·lació.

2.  Passius contingents: obligacions possibles sorgides com a conseqüència de successos passats, la materialització futura de les quals està condicionada 
al fet que ocorri, o no, un o més esdeveniments futurs independents de la voluntat de la Fundació.

 Els comptes anuals abreujats recullen totes les provisions respecte a les quals s’estimi que la probabilitat que s’hagi d’atendre l’obligació és més gran que 
en cas contrari. Els passius contingents no es reconeixen en els comptes anuals abreujats, sinó que s’informa sobre aquests a les notes de la memòria, en 
la mesura que no siguin considerats com a remots.

Les provisions es valoren pel valor actual de la millor estimació possible de l’import necessari per cancel·lar o transferir l’obligació, tenint en compte la 
informació disponible sobre el succés i les seves conseqüències, i els ajustos que sorgeixin per l’actualització d’aquestes provisions es registren com una 
despesa financera conforme es va meritant.

La compensació a rebre d’un tercer en el moment de liquidar l’obligació, sempre que no hi hagi dubtes que aquest reemborsament serà percebut, es regis-
tra com a actiu, excepte en el cas que hi hagi un vincle legal pel qual s’hagi exterioritzat part del risc, i en virtut del qual la Fundació no estigui obligada a 
respondre; en aquesta situació, la compensació es tindrà en compte per estimar l’import pel qual, si s’escau, figurarà la corresponent provisió.

4.7. Indemnitzacions per acomiadament

D’acord amb la legislació vigent, la Fundació està obligada al pagament d’indemnitzacions a aquells empleats amb els quals, sota determinades condicions, 
rescindeixi les seves relacions laborals. Per tant, les indemnitzacions per acomiadament susceptibles de quantificació raonable es registren com a despesa 
a l’exercici en què s’adopta la decisió de l’acomiadament i es crea una expectativa vàlida envers el tercer. En el present exercici no s’ha registrat cap provisió 
per aquest concepte, ja que no estan previstes situacions d’aquesta naturalesa. 

4.8. Elements patrimonials de naturalesa mediambiental

Es consideren actius de naturalesa mediambiental els béns que són utilitzats de manera duradora en l’activitat de la Fundació, la finalitat principal dels 
quals és la minimització de l’impacte mediambiental i la protecció i millora del medi ambient, incloent-hi la reducció o eliminació de la contaminació futura.

L’activitat de la Fundació, per la seva naturalesa no té un impacte mediambiental significatiu.

4.9. Subvencions, donacions i llegats

Per a la comptabilització de les subvencions, donacions i llegats rebuts, la Fundació segueix els criteris següents:

1.  Subvencions, donacions i llegats de capital no reintegrables: es valoren pel valor raonable de l’import o el bé concedit, en funció de si són de caràcter 
monetari o no, i s’imputen a resultats en proporció a la dotació a l’amortització efectuada en el període per als elements subvencionats o, si s’escau, quan 
es produeixi la seva alienació o correcció valorativa per deteriorament, a excepció de les rebudes de socis o propietaris que es registren directament 
en els fons propis i no constitueixen cap ingrés.

2. Subvencions de caràcter reintegrables: mentre tinguin el caràcter de reintegrables es comptabilitzen com a passius.

3.  Donacions i subvencions d’explotació: s’abonen a resultats en el moment en què es concedeixen, excepte si es destinen a finançar dèficit d’explotació 
d’exercicis futurs; en aquest cas s’imputaran en aquests exercicis. Si es concedeixen per finançar despeses específiques, la imputació es realitzarà a 
mesura que es meritin les despeses finançades.

4.10. Classificació entre corrent i no corrent

En el balanç abreujat adjunt, els saldos es classifiquen en corrents i no corrents. Els corrents corresponen a aquells saldos que la Fundació espera vendre, 
consumir, desemborsar o realitzar en el transcurs del cicle normal d’explotació (normalment, 1 any). Aquells altres que no es corresponen amb aquesta 
classificació, es consideren no corrents. 

4.11. Transaccions amb vinculades

La Societat realitza totes les seves operacions amb vinculades a valors de mercat. Addicionalment, els preus de transferència es troben suportats ade-
quadament, per la qual cosa els Patrons de la Societat consideren que no hi ha riscos significatius per aquest aspecte del qual puguin derivar-se passius 
de consideració en el futur.
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5. IMMOBILITzAT INTANGIBLE
El moviment produït en aquest epígraf del balanç abreujat en els exercicis acabats el 30 de juny de 2013 i 30 de juny de 2012 ha estat el següent:

30 de juny de 2013

Euros

30-06-12
Entrades i  
Dotacions

30-06-13

Cost:

Concessions 3.681 - 3.681

Propietat industrial 4.153 - 4.153

Total cost 7.834 - 7.834

Amortització acumulada:

Concessions (844) (73) (917)

Propietat industrial (4.153) - (4.153)

Total amortització acumulada (4.997) (73) (5.070)

Total net 2.837 (73) 2.764

30 de juny de 2012

Euros

30-06-11
Entrades i  
Dotacions

30-06-12

Cost:

Concessions 3.681 - 3.681

Propietat industrial 4.153 - 4.153

Total cost 7.834 - 7.834

Amortització acumulada:

Concessions (770) (74) (844)

Propietat industrial (4.153) - (4.153)

Total amortització acumulada (4.923) (74) (4.997)

Total net 2.911 (74) 2.837

A 30 de juny de 2013 i 30 de juny de 2012, existeixen elements de l’immobilitzat intangible totalment amortitzats que continuen en ús per import de 4.153 euros.
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6. IMMOBILITzAT MATERIAL I BéNS DEL PATRIMONI CULTURAL
El moviment produït en aquest capítol del balanç abreujat en els exercicis acabats el 30 de juny de 2013 i 30 de juny de 2012, com també la informació més signifi-
cativa que afecta aquest epígraf, han estat els següents:

30 de juny de 2013

Euros

30-06-12
Entrades  

i Dotacions
30-06-13

Cost:

Mobiliari 3.291 - 3.291

Equips per al processament de la informació 7.560 - 7.560

Obres d’art 58.121 - 58.121

Total cost 68.972 - 68.972

Amortització acumulada:

Mobiliari (1.272) (264) (1.536)

Equips per al processament de la informació (7.221) (339) (7.560)

Total amortització acumulada (8.493) (603) (9.096)

Total net 60.479 (603) 59.876

30 de juny de 2012

Euros

 30-06-11
Entrades i  
Dotacions

30-06-12

Cost:

Mobiliari 3.291 - 3.291

Equips per al processament de la informació 7.560 - 7.560

Obres d’art 58.121 - 58.121

Total cost 68.972 - 68.972

Amortització acumulada:

Mobiliari (1.009) (263) (1.272)

Equips per al processament de la informació (5.898) (1.323) (7.221)

Total amortització acumulada (6.907) (1.586) (8.493)

Total net 62.065 (1.586) 60.479

A 30 de juny de 2013 existeixen elements de l’immobilitzat material totalment amortitzats que continuen en ús per import de 7.560 euros. A 30 de juny de 2012 els 
elements totalment amortitzats ascendien a 4.540 euros.
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7. USUARIS, PATROCINADORS I DEUTORS DE LES ACTIVITATS I ALTRES COMPTES A COBRAR
La composició i el moviment d’aquest capítol del balanç abreujat a 30 de juny de 2013 i 30 de juny de 2012 és la següent:

30 de juny de 2013

Euros

30-06-12 Augments Disminucions 30-06-13

Usuaris i deutors per vendes i prestació de serveis 1.992.429 2.754.970 (1.563.114) 3.184.285

Deterioraments - - - -

Personal 3.500 - - 3.500

Administracions públiques (Nota 11.1) 167 - (167) -

Total 1.996.096 2.754.970 (1.563.281) 3.187.785

30 de juny de 2012

Euros

30-06-11 Augments Disminucions 30-06-12

Usuaris i deutors per vendes i prestació de serveis 2.681.467 1.992.429 (2.681.467) 1.992.429

Deterioraments (7.983) - 7.983 -

Personal 2.500 1.000 - 3.500

Administracions públiques (Nota 11.1) 473 - (306) 167

Total 2.676.457 1.993.429 2.673.790 1.996.096

L’epígraf d’“Usuaris i deutors per vendes i prestació de serveis” a 30 de juny de 2013 i 30 de juny de 2012 recull el saldo a cobrar amb el Futbol Club Barcelona per 
import de 1.570.342 euros i 779.304 euros, respectivament, corresponent a la part pendent de cobrament de les aportacions realitzades per aquest. Així mateix, el 
saldo a 30 de juny de 2013 i al 30 de juny de 2012 inclou, entre d’altres, l’import pendent de cobrament que la Fundació manté amb La Caixa d’Estalvis i Pensions 
de Barcelona en virtut del conveni formalitzat amb aquesta entitat.

8. ALTRES ACTIUS LíqUIDS EqUIVALENTS
Aquest epígraf del balanç a 30 de juny de 2013 correspon a una imposició per import de 601.000 euros, amb venciment 27 de juny de 2014 i un tipus d’interès 
d’1,75% nominal anual. La Fundació ha classificat aquestes inversions com a altres actius líquids equivalents a causa del fet que no hi ha penalització per cancel·lació 
anticipada. A 30 de juny de 2012 el saldo d’aquest epígraf corresponia a dues imposicions, per import de 150.000 i 450.000 euros, amb venciment 18 d’octubre de 
2012 i 27 de juny de 2013 i un tipus d’interès de 2,77% i 1,50% nominal anual. 

9. INFORMACIÓ SOBRE NATURALESA I NIVELL DE RISC DELS INSTRUMENTS FINANCERS
La gestió dels riscs financers de la Fundació està centralitzada als membres del Patronat de la Fundació, el qual té establerts els mecanismes necessaris per contro-
lar l’exposició a les variacions en els tipus d’interès i tipus de canvi, així com als riscos de crèdit i liquiditat. A continuació s’indiquen els principals riscos financers 
que impacten a la Fundació:

1. Risc de crèdit

Amb caràcter general la Fundació manté la seva tresoreria i actius líquids equivalents a entitats financeres d’elevat nivell creditici. 

Addicionalment, s’ha d’indicar que no existeix una concentració significativa del risc de crèdit amb tercers, excepte amb el Futbol Club Barcelona, saldos que 
el Patronat considera garantits per la vinculació existent entre les dues parts.

2. Risc de liquiditat

Amb la finalitat d’assegurar la liquiditat i poder atendre tots els compromisos de pagament que es deriven de la seva activitat, la Fundació disposa de la 
tresoreria, que mostra el seu balanç abreujat.

3. Risc de mercat (inclou tipus d’interès i tipus de canvi)

Atès que el volum de deute financer de la Fundació no és d’imports rellevants, la seva exposició al risc de tipus d’interès no és suficientment important 
perquè aquest tingués un efecte advers als resultats financers.

La Fundació no realitza transaccions en moneda estrangera, per la qual cosa no existeix risc rellevant relacionat amb el tipus de canvi.
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10. PATRIMONI NET
Al tancament de l’exercici acabat el 30 de juny de 2013 i 30 de juny de 2012, el fons dotacional de la Fundació és de 601.012 euros. Aquest fons dotacional va ésser 
aportat per l’entitat fundadora Associació Pro-Fundació Futbol Club Barcelona el 18 de juliol de 1994, com a dotació inicial i a títol de cessió gratuïta.

10.1. Subvencions, donacions i llegats rebuts

 La informació sobre les subvencions rebudes i donacions pendents d’aplicar per la Fundació, les quals formen part del patrimoni net, com també dels 
resultats imputats al compte de pèrdues i guanys abreujat procedents d’aquestes, és la següent:

30 de juny de 2013

Organisme Àmbit
Euros

30-06-12 Augments Traspàs a Resultats 30-06-13

Subvencions rebudes:

 Agència Catalana de Consum (ACC) Públic - 177.504 (177.504) -

 Agència Catalana de Cooperació al 

 Desenvolupament (ACCD) Públic - 132.315 (132.315) -

 Diputacions Públic - 465.000 (465.000) -

 Ajuntaments Públic - 190.000 (190.000) -

Donacions pendents d’aplicar:

 Intervida Privat 1.474 - (1.474) -

Total 1.474 964.819 (966.293) -

Durant la temporada 2012/13, l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament ha concedit a la Fundació noves subvencions per import de 132.315 
euros per destinar als projectes de la Xarxa de Centres Solidaris per a l’Educació i l’Esport (XICS). L’Agència Catalana de Consum, la Diputació de Bar-
celona, Girona, Lleida i Tarragona i diversos Ajuntaments han concedit a la Fundació subvencions, per destinar al projecte FutbolNet. La totalitat de les 
subvencions s’han traspassat a resultats durant l’exercici  2012/13. 

La Fundació ha registrat els ingressos derivats de les subvencions rebudes d’organismes públics a l’epígraf “Subvencions oficials i donacions assignables 
a un projecte” (vegeu Nota 13.1) i els ingressos derivats d’organismes d’àmbit privat a l’epígraf “Donacions i altres ingressos per a les activitats” per 
import de 1.474 euros.

30 de juny de 2012

Organisme Àmbit
Euros

30-06-11 Augments Traspàs a Resultats 30-06-12

Subvencions rebudes:

 Agència Catalana de Consum (ACC) Públic - 43.810 (43.810) -

 Agència Catalana de Cooperació al 

 Desenvolupament (ACCD) Públic
 

 -
141.315 (141.315) -

 Generalitat de Catalunya (Benestar i      Família)
Públic - 263.000 (263.000) -

 Diputacions Públic - 105.000 (105.000) -

 Ajuntaments Públic - 110.000 (110.000) -

Donacions pendents d’aplicar:

 Intervida Privat - 141.728 (140.254) 1.474

 Empreses col·laboradores Privat 60.000 - (60.000) -

Total 60.000 804.853 (863.379) 1.474

Durant la temporada 2011/12, l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament i la Generalitat de Catalunya van concedir a la Fundació noves sub-
vencions per import de 141.315 i 263.000 d’euros, respectivament, per destinar als projectes de la Xarxa de Centres Solidaris per a l’Educació i l’Esport 
(XICS). L’Agència Catalana de Consum, la Diputació de Barcelona i Girona i diversos ajuntaments van concedir a la Fundació subvencions, per destinar al 
projecte FutbolNet. La totalitat de les subvencions es van traspassar a resultats durant l’exercici 2011/12. 

La totalitat de les subvencions rebudes per la Fundació estan vinculades a les activitats de la Fundació. Així mateix, al tancament dels exercicis 2013 i 
2012 la Fundació havia complert amb tots els requisits necessaris per la percepció i ús de les subvencions detallades anteriorment.
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11. ADMINISTRACIONS PÚBLIqUES I SITUACIÓ FISCAL
11.1. Saldos corrents amb les Administracions Públiques 

La composició dels saldos corrents a 30 de juny de 2013 i 30 de juny de 2012 amb les Administracions públiques és la següent:

Saldos deutors

Euros

30-06-13 30-06-12

Hisenda Pública deutora per altres conceptes - 167

Total - 167

Saldos creditors

Euros

30-06-13 30-06-12

Hisenda Pública creditora per IRPF 13.485 16.665

Organismes de la Seguretat Social creditors 1.276 1.215

Total 14.761 17.880

11.2. Despesa per impost sobre societats 

Els comptes de pèrdues i guanys abreujats dels exercicis finalitzats el 30 de juny de 2013 i 30 de juny de 2012 no reflecteixen cap despesa per impost 
sobre societats, ja que la totalitat dels ingressos obtinguts han estat considerats com a rendes exemptes.

Segons s’estableix en la Llei 49/2002 de beneficis fiscals de les entitats sense ànim de lucre, la base imposable està composta només pels ingressos i 
despeses corresponents a les explotacions econòmiques no exemptes. Es declaren exemptes, entre d’altres, les derivades dels ingressos obtinguts sense 
contraprestació.

11.3. Exercicis pendents de comprovació i actuacions inspectores

 Segons estableix la legislació vigent, els impostos no poden considerar-se definitivament liquidats fins que les declaracions presentades hagin estat ins-
peccionades per les autoritats fiscals o hagi transcorregut el termini de prescripció de quatre anys. Al tancament de l’exercici 2013 la Fundació té oberts a 
inspecció els quatre últims exercicis de l’Impost sobre Societats i per a la resta d’impostos que li siguin d’aplicació. Els patrons de la Fundació consideren 
que s’han practicat adequadament les liquidacions dels esmentats impostos, per la qual cosa, encara que sorgeixin discrepàncies en la interpretació 
normativa vigent pel tractament fiscal atorgat a les operacions, els eventuals passius resultants, en cas de materialitzar-se, no afectarien de manera 
significativa els comptes anuals abreujats adjunts.

12. PROVEïDORS I BENEFICIARIS CREDITORS
Aquest epígraf del balanç a 30 de juny de 2013 i 30 de juny de 2012 inclou les aportacions dineràries que seran pagades en el moment en què els perceptors de 
les mateixes acordin els programes concrets on aniran destinades aquestes quantitats. El detall dels saldos pendents a 30 de juny de 2013 i 30 de juny de 2012 és 
el següent:

 
 

Euros

30-06-13 30-06-12

   

Ajut UNICEF 860.904 822.474 

Ajut Fundació Leo Messi 500.000 -

Cross Cultures Project 222.243 -

Fundació Jaume Bofill 202.000 -

Ajut Fundació Johan Cruyff 200.000 100.000 

Ajut US Soccer 173.077 -

Ajut Fundació Pies Descalzos 138.462 -

Millennials Strategy Mark 107.243 -

Ajut A.B.V 43.000 60.000 

Magma Serveis Culturals 40.401 240.506 

Ajut Fundació Vicente Ferrer - 50.000 

Ajut Metges Sense Fronteres - 100.000 

Ajut Fundació Thuram - 25.000 

Altres proveïdors i creditors 703.604 386.884 

Total 3.190.934 1.784.864 
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13. INGRESSOS I DESPESES
13.1.Ingressos d’explotació

La composició dels ingressos per les activitats de la Fundació corresponent als exercicis acabats el 30 de juny de 2013 i 30 de juny de 2012, és la següent:

Activitats
Euros

30-06-13 30-06-12

Ingressos de promocions, patrocinadors i col·laboradors 3.042.554 4.535.061

Donacions i altres ingressos per les activitats 5.020.136 1.290.651

Subvencions oficials i donacions assignables a un projecte (Nota 10.1) 964.819 663.125

Total 9.027.509 6.488.837

Els ingressos de promocions, patrocinadors i col·laboracions es deuen a dos tipus d’aportacions realitzades pel Futbol Club Barcelona en virtut del con-
veni formalitzat entre aquest i la Fundació per valor total de 3 i 4,5 milions d’euros, a 30 de juny de 2013 i 30 de juny de 2012, respectivament. En primer 
lloc, una aportació corresponent a una part dels seus ingressos d’explotació pressupostats per import de 2,8 i 4,1 milions d’euros, respectivament. En 
segon lloc, a aportacions que el Futbol Club Barcelona ha estipulat per a la Fundació en convenis formalitzats amb altres entitats per import de 0,2 i 0,4 
milions d’euros a 30 de juny de 2013 i 30 de juny de 2012, respectivament.

A més, s’han registrat altres donacions i aportacions per valor de 5 i 1,3 milions d’euros, respectivament, corresponents a diverses aportacions privades 
a fons perduts realitzades per institucions privades i registrades a resultats. 

Així mateix, els ingressos per les activitats recullen com a subvencions oficials a les activitats la part de les subvencions aplicades durant els exercicis 
2013 i 2012.

13.2. Despeses per activitat

El detall de les despeses per activitats dels exercicis anuals finalitzats el 30 de juny de 2013 i 30 de juny de 2012 és el següent:

30 de juny de 2013

 
 

Euros

Despeses  
administració

Activitat  
Fundacional

Total

    

Aprovisionaments 3.658 10.692 14.350 

Despeses de personal 141.682 - 141.682 

Serveis exteriors 627.777 4.773.629 5.401.406 

Tributs 1.533 - 1.533 

Ajuts monetaris i altres despeses  1.193 3.457.281 3.458.474 

Dotacions per a amortitzacions d’immobilitzat 603 73 676 

Despeses financeres i despeses assimilades 2.780 - 2.780 

Total Despeses 779.226 8.241.675 9.020.901 

30 de juny de 2012

Euros

Despeses
administració

Activitat
Fundacional

Total

Aprovisionaments 15.646 22.841 38.487

Despeses de personal 113.690 - 113.690

Serveis exteriors 718.427 2.054.003 2.772.430

Tributs 3.512 - 3.512

Ajuts monetaris i altres despeses  13.030 3.583.301 3.596.331

Dotacions per a amortitzacions d’immobilitzat 1.586 74 1.660

Despeses financeres i despeses assimilades 546 5.413 5.959

Total Despeses 866.437 5.665.632 6.532.069
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La Fundació Futbol Club Barcelona ha seguit el desenvolupament de programes i projectes de dimensió global, els quals s’agrupen en dues grans àrees: 
per una banda, els dissenyats des de la pròpia Fundació, anomenats programes propis, i per una altra, els desenvolupats amb altres institucions de les 
Nacions Unides, com és el cas de les col·laboracions amb UNICEF. El detall d’aquesta activitat a 30 de juny de 2013 i a 30 de juny de 2012, per grans 
conceptes és:

 
 

Euros

30-06-13 30-06-12

   

Activitat Fundacional 8.241.675 5.665.633

              – Xics 453.574 677.141

              – Acció Social 1.737.346 1.882.746

              – Valors 3.824.677 972.391

              – Cultura i Recerca 164.781 135.860

              – Formació i Veterans 561.297 497.345

              – Unicef 1.500.000 1.500.150

13.3. Ajuts monetaris

Els ajuts monetaris a 30 de juny de 2013 i a 30 de juny de 2012 corresponen, principalment, a l’aportació a UNICEF per un valor total d’1,5 milions d’euros 
i a les despeses i aportacions que la Fundació ha fet en els Centres Solidaris per l’Educació i l’Esport, posant especial èmfasi en els centres situats a 
Catalunya. Aquests ajuts estan registrats a l’epígraf “Altres despeses de gestió corrent” del compte de pèrdues i guanys abreujat adjunt. 

13.4. Despeses de personal

 El saldo de l’epígraf “Despeses de personal” dels exercicis acabats el 30 de juny de 2013 i 30 de juny de 2012 presenta la composició següent: 

Euros

30-06-13 30-06-12

Sous i salaris 129.282 101.653

Seguretat social a càrrec de l’empresa 12.400 12.037

Total 141.682 113.690

13.5. Serveis exteriors

La composició de la partida “Serveis exteriors” és la següent:

Euros

30-06-13 30-06-12

Serveis professionals independents 5.068.094 2.499.997

Publicitat, propaganda i relacions públiques 133.366 119.962

Reparacions i conservació 33.502 41.402

Altres despeses 166.444 111.069

Total 5.401.406 2.772.430

13.6. Retribucions als membres del Patronat de la Fundació i direcció

 Els membres del Patronat de la Fundació del Futbol Club Barcelona no han rebut cap tipus de retribució (sous i salaris, plans de pensions) pel desenvo-
lupament de la seva funció i/o per qualsevol altra funció durant els exercicis acabats el 30 de juny de 2013 i 2012.

Així mateix, les remuneracions en concepte de sous percebuts per la direcció de la Fundació han estat a 30 de juny de 2013 i a 30 de juny de 2012 de 
129.282 i 101.653 euros, respectivament. La direcció no ha percebut cap import addicional per altre concepte de retribució salarial. 

A 30 de juny de 2013 i 2012, ni els membres del Patronat ni de la Direcció han rebut cap tipus d’acompte. 
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14. ALTRA INFORMACIÓ
14.1. Personal

El nombre mitjà de persones empleades durant l’exercici acabat el 30 de juny de 2013 i 30 de juny de 2012, detallat per categories, és el següent:

30 de juny de 2013 i 30 de juny de 2012

Categories Homes Dones Total

Directius 1 - 1

Total 1 - 1

Així mateix, la distribució per sexes al termini de l’exercici, detallat per categories, és la següent:

Categories
30-06-13 i 30-06-12

Homes Dones

Directius 1 -

Total 1 -

14.2. Honoraris d’auditoria

Durant el present exercici i l’exercici anterior, els honoraris relatius als serveis d’auditoria de comptes prestats per l’auditor de la Fundació, Deloitte, S.L., 
han estat de 12.500 euros per temporada, no havent-se facturat res més per qualsevol altre concepte.

14.3. Operacions i saldos amb parts vinculades

Als efectes de la informació a incloure en aquesta nota es considera part vinculada el Futbol Club Barcelona. El detall de saldos i operacions realitzades 
amb societats vinculades durant els exercicis acabats el 30 de juny de 2013 i 30 de juny de 2012 és el següent:

Euros

30-06-2013 30-06-2012

Societat
Saldos deutors 

(Nota 7)
Aportacions 

rebudes
Serveis rebuts

Saldos deutors 
(Nota 7)

Aportacions 
rebudes

Serveis rebuts

Futbol Club Barcelona 1.570.342 2.801.868 543.017 779.304 4.107.424 661.681

Total 1.570.342 2.801.868 543.017 779.304 4.107.424 661.681

Els serveis efectuats pel Futbol Club Barcelona a la Fundació corresponen a serveis generals d’administració. Addicionalment, la Fundació ha rebut  241 
i 428 milers d’euros durant els exercicis acabats el 30 de juny de 2013 i 2012 per part de patrocinadors del Futbol Club Barcelona i que s’han registrat 
com a “Ingressos de promocions, patrocinadors i col·laboradors” (vegeu Nota 13.1).

14.4. Membres del Patronat

A la data de formulació dels presents comptes anuals, els membres del Patronat són els següents:

Nom Càrrec

Sr. Sandro Rosell Feliu President

Sr. Ramon Pont Amenós Vicepresident 1r

Sr. Ramon Cierco Noguer Vicepresident 2n

Sr. Gabriel Masfurroll Lacambra Vicepresident 3r

Sra. Lola Bou Camps Vicepresident 4t

Sr. Ramon Palou Godall Vicepresident 5è

Sr. Xavier Aguilar Huguet Vocal

Sr. Ramon Alfonseda Pous Vocal

Sr. Jordi Bellmunt Fernández Vocal

Sr. Carles Cuní Llaudet Vocal

Sr. Mohammed Chaib Akhdim Vocal

Sr. Ramon Garriga Saperas Vocal

Sr. Antonio Llardén Carratalá Vocal

Sra. Rosa M. Lleal Tost Vocal

Nom Càrrec

Sr. Joan Mas Brillas Vocal

Sr. Josep Maldonado Gili Vocal

Sr. Xavier Pérez Farguell Vocal

Sr. Josep M. Prat Puig Vocal

Sr. Enric Roca Mateo Vocal

Sra. Marta R. de Llauder Santomá Vocal

Sr. Manel Royes Vila Vocal

Sr. Eduard Sans Subirana Vocal

Sr. Antonio Tombas Navarro Vocal

Sr. Joaquim Triadú Vila-Abadal Vocal

Sr. Iñaki Urdangarin Liebaert Vocal 

Futbol Club Barcelona, representat pel Sr. Sandro Rosell Vocal

Sr. Sergi González Delgado Secretari (és patró)

Sr. Josep Cortada i Vila Director general (no és patró)
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14.5.  Informació sobre els ajornaments de pagament efectuats a proveïdors. Disposició addicional tercera. Deure d’informació de la Llei 
15/2010, de 5 de juliol

 A continuació es detalla la informació requerida per la Disposició addicional tercera de la Llei 15/2010, de 5 de juliol: 

 

Euros

30-06-13 30-06-12

Import % Import

    

Pagaments dintre del termini màxim legal 3.258.155 73% 877.198

Resta de pagaments 1.180.669 27% 726.583

Total pagaments de l’exercici (*) 4.438.823 100% 1.603.781

TMP pagaments fora del termini màxim legal (dies) 1r semestre 80 124

TMP pagaments fora del termini màxim legal (dies) 2n semestre 86

TMPE (dies) de pagaments 1r semestre 5

TMPE (dies) de pagaments 2n semestre 26 39

Ajornament que a la data de tancament excedeixen el termini màxim legal 96.897 43.864

(*) No inclou les donacions realitzades per la Fundació Futbol Club Barcelona.

Les dades incloses en el quadre anterior sobre pagaments a proveïdors  fa referència a aquells que per la seva naturalesa són creditors comercials per 
deutes amb subministradors de béns i serveis, de manera que inclou les dades relatives a la partida “Proveïdors i altres beneficiaris creditors” del passiu 
corrent del balanç abreujat. La Fundació no ha inclòs dintre dels pagaments de l’exercici aquells en  que la mateixa actua com a intermediari ja que 
aquests pagaments no corresponen a subministradors de béns i serveis. 

El termini mitjà ponderat excedit (TMPE) de pagaments s’ha calculat com el quocient format en el numerador pel sumatori de productes de cadascun 
dels pagaments a proveïdors realitzats en l’exercici amb un ajornament superior al respectiu termini legal de pagament i el nombre de dies d’ajornament 
excedit del respectiu termini, i en el denominador per l’import total de pagaments realitzats en l’exercici amb un ajornament superior al termini legal 
de pagament. 

El termini màxim legal de pagament aplicable a l’Entitat segons la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la 
morositat en les operacions comercials, és de 60 dies en el transcurs de l’any 2013 i 75 dies en l’any 2012.

15. FETS POSTERIORS
No s’han produït fets rellevants amb posterioritat a 30 de juny de 2013 que poguessin tenir un impacte significatiu sobre els comptes anuals adjunts.

Barcelona, 31 de juliol de 2013

Sr. Sandro Rosell i Feliu    Sr. Sergi González i Delgado
President      Secretari

Sr. Ramon Pont i Amenós    Sr. Ramon Cierco i Noguer
Vicepresident     Vicepresident

   Sr. Josep Cortada i Vila
   Director
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Informe de Gestió de l’exercici acabat 
el 30 de juny de 2013

RESULTATS
Els ingressos obtinguts durant l’exercici 2012/2013 sumen un total de 9.047.748 euros, un increment del 38% respecte a la temporada 2011/2012. Aquest fet ha 
permès continuar implementant els programes previstos en el Pla de Desenvolupament Estratègic dissenyat per la Fundació del FC Barcelona.

EUROS

30/06/2013

Aportacions Club 3.042.554

Donacions esportives 936.501

Donacions privades 4.083.635

Subvencions públiques 964.819

Altres ingressos 17.833

Ingressos financers 2.406

Total ingressos 9.047.748

El 34% dels ingressos provenen de les aportacions realitzades pel Futbol Club Barcelona en diferents conceptes. La contribució que realitza el Futbol Club Barcelona 
per import màxim del 0,7% dels ingressos ordinaris pressupostats representen el 31% dels recursos de la Fundació.   

Així mateix, i en el marc de la política seguida pel Club basada en la responsabilitat social corporativa, la Fundació del Futbol Club Barcelona s’ha pogut beneficiar 
d’alguns acords signats entre el Futbol Club Barcelona i els seus patrocinadors, que han significat uns ingressos addicionals per a la Fundació i que representen el 
3% dels ingressos totals. 

Les donacions realitzades pels jugadors professionals i societats d’imatge representen ja un 10% dels recursos fundacionals, amb un 69% d’increment respecte a 
l’any passat. Els nous contractes signats sota el mandat de la nova directiva incorporen una clàusula per tal que el 0,5% dels salaris així com els drets d’imatge que 
perceben els jugadors de les seccions professionals es destinin a projectes fundacionals de la Fundació del Futbol Club Barcelona.  

No obstant, l’augment dels ingressos d’aquest any ve determinat en bona mesura per l’increment de les donacions d’entitats privades. Els acords de col·laboració 
amb la Fundació Shell, la Fundació La Caixa, Intervida i Mapfre representen gairebé la meitat de les aportacions totals, multiplicant per 5,5 els ingressos obtinguts 
pel mateix concepte durant l’exercici 2011/2012.

Les subvencions percebudes aquesta temporada s’han incrementat en un 45%. Els recursos procedents de l’Agència Catalana de Cooperació pel Desenvolupament 
(ACCD), de l’Agència Catalana de Consum (ACC), de la Diputació de Girona, Barcelona, Lleida i Tarragona i de diferents ajuntaments han permès finançar les activitats 
dels Centres Solidaris (XICS), així com les activitats emmarcades dins el programa de FutbolNet. Les subvencions d’organismes públics han significat un 11% dels 
recursos d’enguany. 

Distribució fonts ingressos

Altres ingressos

Donacions privades

RSC Club

Donacions esportives

Subvencions públiques

Ingressos financers

0,7% Club

0%

0%

11%

31%

10%
3%

45%
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Les despeses de la Fundació sumen 9.020.901 euros, un 38% més que la temporada 11/12. L’augment de despesa relacionada amb l’activitat fundacional ha permès 
mantenir la projecció de la Fundació arreu del món, però sobretot encetar nous programes en l’àmbit local i nacional com ara FutbolNet, Barçakids o les campanyes 
Som el que fem. La difícil situació econòmica que travessa el país ha obligat a la Fundació del Futbol Club Barcelona a replantejar l’àmbit geogràfic de les actuacions 
dutes a terme. D’aquesta manera, bona  part dels recursos fundacionals s’han aplicat a Catalunya.

Davant d’un context econòmic incert, la Fundació ha volgut gestionar els recursos disponibles de manera prudencial. S’ha posat especial èmfasi a millorar l’eficiència 
i l’eficàcia dels recursos destinats als programes internacionals XICS, la despesa dels quals s’ha reduït en un 33%, a la vegada que s’han redimensionat els eixos de 
treball de la fundació per tal de focalitzar les ajudes en activitats on la Fundació del Futbol Club Barcelona aporta més valor afegit; és a dir, en l’educació a través 
de l’esport. 

Malgrat les circumstàncies econòmiques adverses, els ingressos de la Fundació han augmentat. Aquest factor explica que tot i l’increment de la despesa, el compte 
de resultats d’aquesta temporada obtingui un resultat positiu de 26.847 euros.

Euros

30/06/2013

Despeses explotació 779.226

Activitat fundacional 8.241.675

XICS 453.574

Acció Social 1.737.346

Campanyes Som el que fem 438.722

Somni per un regal 26.509

Special Olympics 25.414

Discapacitats 100.000

Pies Descalzos Colombia 138.462

US Soccer Foundation 173.077

Fundació Leo Messi 500.000

Fed. Cat. Futbol, Unes, P.H i altres 335.162

Valors 3.824.677

FutbolNet Catalunya 885.465

FutbolNet Middle East 1.830.972

FutbolNet America 54.217

Barçakids 1.052.395

Altres 1.628

Cultura i Recerca 164.781

Premis M.V.M 11.781

Museu 35.400

I+D+I 75.000

Altres 42.600

Formació i Veterans 561.297

Masia 345.797

Fundació Barça Veterans 143.000

Bàsquet Veterans 57.500

Handbol 15.000

Unicef 1.500.000

Total despesa 9.020.901
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La despesa aquesta temporada ha estat caracteritzada pel següent:

•  Les despeses d’explotació representen un 9% de la despesa total, i això significa una reducció de 10 punts respecte a la temporada anterior. Aquesta gestió 
acurada i continguda de la despesa d’estructura ha contribuït a incrementar la despesa fundacional en un 45%.

•  El 91% restant de la despesa s’ha dedicat íntegrament a l’execució de l’activitat fundacional, amb una concentració més gran dels recursos cap a programes propis, 
que representen el 82% de l’aplicació total de la despesa fundacional, respecte a aquells programes realitzats en col·laboració amb NN.UU (18%).

•  Del total de la despesa fundacional, l’apartat d’Acció Social s’ha endut un 21% dels recursos. Al bloc de Valors s’ha destinat un 46%. Als projectes XICS un 6%. 
Al capítol de Formació i Veterans un 7% i a l’eix de Cultura i Recerca un 2%. La col·laboració amb l’agència de les Nacions Unides UNICEF ha canalitzat un 18% 
de la despesa fundacional.

Distribució despesa

Aplicació recursos activitat fundacional

Despeses explotació

Activitat fundacional

Valors
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En conclusió, una temporada que ha permès assolir de nou els objectius marcats, tant des del punt de vista de la qualitat tècnica dels diversos projectes que s’han 
posat en marxa, com d’aquells altres ja consolidats. 

Barcelona, 31 de juliol de 2013

Sr. Sandro Rosell i Feliu    Sr. Sergi González i Delgado
President      Secretari

Sr. Ramon Pont i Amenós    Sr. Ramon Cierco i Noguer
Vicepresident     Vicepresident

   Sr. Josep Cortada i Vila
   Director
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Formulació dels comptes anuals a 31 de juliol de 2013

En data 29 de gener de 2013 , el Patronat de la Fundació va autoritzar al President de la Fundació, el Vicepresident de la Fundació, el Director General de la Fundació 
i el Secretari del Patronat a formular aquestes comptes anuals abreujats de la Fundació Futbol Club Barcelona corresponents a l’exercici anual finalitzat el 30 de 
juny de 2013. 

En representació del Patronat de la Fundació Futbol Club Barcelona signen tots i cadascun dels fulls que formen aquets comptes anuals abreujats:

Sr. Sandro Rosell i Feliu    Sr. Sergi González i Delgado
President      Secretari

Sr. Ramon Pont i Amenós    Sr. Ramon Cierco i Noguer
Vicepresident     Vicepresident

   Sr. Josep Cortada i Vila
   Director
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President      Secretari
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Vicepresident     Vicepresident
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   Director
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