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ASSOCIACIÓ ESPORTIVA RAMASSÀ
Breu història de l’organització
L’Associació Esportiva Ramassà és un club de futbol i ONGD de
les Franqueses del Vallès (Barcelona), membre col·laborador de
l’African Youth Initiative Network (AYINET) del Sr. Victor Ochen, i
que actua com a ambaixador dels Objectius de Desenvolupament
Sostenible (ODS) de les Nacions Unides. El club compta amb un
equip amateur masculí (futbol 11), federat a la Federació Catalana
de Futbol, i un equip femení inclusiu dirigit a noies nouvingudes,
sol·licitants d’asil i refugiades (no competeix).
L’any 2020 es converteix en ONGD després de consolidar la seva
tasca social a nivell nacional i internacional.

Missió
Lluitar per una societat més igualitària, inclusiva i justa, utilitzant
l’esport com a motor de desenvolupament social dels col·lectius
més vulnerables.

Descripció de l’activitat

Seu social: les Franqueses del Vallès
Àmbit geogràfic: autonòmic
Forma jurídica: associació

• 1 persones treballadores
• 7 persones voluntàries
• 279 persones sòcies
• 100 persones ateses en serveis a la infància i la joventut
• 3
 0 persones ateses a altres col·lectius: (noies i dones
nouvingudes, sol·licitants d’asil i refugiades)

www.ramassa.com

Durant els darrers anys, l’entitat ha estat impulsant projectes
de cooperació a l’Àfrica (Etiòpia, Benín, Uganda, Camerun, Madagascar i Costa d’Ivori), incloent-hi l’organització d’un partit
de futbol contra un dels millors equips de cada país. Cada any
col·laboren amb ONG i entitats del país que visiten i les ajuden
a finançar algun dels seus projectes que alineat amb els valors
del club, a més de realitzar una sèrie de tallers educatius i lúdics
amb els nens i nenes de l’ONG.
A més, l’A.E. Ramassà té en marxa un projecte a llarg termini a
Camerun, on estan col·laborant en la creació d’un centre formatiu
i d’una acadèmia de futbol per a infants i joves en risc d’exclusió
social al barri d’Etetack, a Yaounde. Ja hi ha gairebé 100 nens i
nenes inscrits, amb diversos equips masculins i també femenins.
També porten a terme accions de sensibilització i d’educació pel
desenvolupament en escoles catalanes.
Per acabar, i com presenten a continuació, l’any 2021 es va engegar
el projecte de futbol femení inclusiu per a noies nouvingudes,
sol·licitants d’asil i refugiades a la ciutat de Barcelona.
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DESCRIPCIÓ DE L’EXPERIÈNCIA

FUTBOL FEMENÍ INCLUSIU
PER A NOIES NOUVINGUDES,
SOL·LICITANTS D’ASIL I
REFUGIADES A BARCELONA
Breu descripció
El projecte “Futbol femení inclusiu per a noies nouvingudes,
sol·licitants d’asil i refugiades el va iniciar l’A.E. Ramassà el mes
de maig de 2021, i té com a objectiu facilitar la integració de
les participants utilitzant la pràctica de l’esport com a eina de
transformació social.
Gràcies a la col·laboració d’ACNUR i al treball conjunt amb CEAR,
ACATHI i Fundació Apip-Acam, entitats socials que treballen amb
aquest col·lectiu, ofereixen sessions d’entrenament setmanals a
Barcelona a un grup de 30 noies per fomentar la pràctica esportiva, l’esport femení i la integració i acollida en el territori català.
També s’ofereix servei d’atenció pels fills i filles de les participants
durant les sessions esportives.
Des de setembre de 2021, treballen conjuntament amb la Fundació
Barça, qui ha integrat la seva metodologia de treball FutbolNet
d’esport amb valors en les sessions d’entrenament.

Aportació de valor de la iniciativa
El projecte de futbol femení inclusiu per a noies nouvingudes,
sol·licitants d’asil i refugiades és una iniciativa innovadora i que
dona resposta a una problemàtica fins ara no resolta.
Tot i l’impuls que està prenent l’esport femení en els darrers anys,
i tenint en compte l’augment dels fluxos migratoris generats durant l’última dècada, des de l’A.E. Ramassà, van observar que no
existia cap projecte de l’àmbit de l’esport per al desenvolupament
que facilitessin l’acollida i la integració del col·lectiu femení. Per
aquest motiu, i coincidint amb la renovació de l’antic equip masculí
de l’entitat, es va posar en marxa un projecte social que facilités
l’accés a la pràctica esportiva al col·lectiu de noies nouvingudes,
sol·licitants d’asil i refugiades que arriben a territori català.

Necessitats identificades
Com acabem de dir, l’A.E. Ramassà es trobava en un moment de
reestructuració de l’equip femení. Amb el bagatge que té l’entitat
i el treball que ja es portava fent en temes socials i de cooperació
internacional per al desenvolupament des de ja feia anys, es va
decidir apostar per la reformulació de l’equip i iniciar un nou
projecte inclusiu que apostés per l’esport femení, però fomentant la pràctica esportiva entre les noies i dones nouvingudes,
sol·licitants d’asil i refugiades arribades a Catalunya.
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ACNUR España va donar suport des de l’inici pel seu caràcter
innovador. Amb la seva ajuda, van poder presentar el projecte a
entitats socials de la província de Barcelona que treballen amb el
col·lectiu de persones refugiades, i CEAR, ACATHI i la Fundació
Apip-Acam van apostar per participar en el projecte.
Actualment, s’organitzen amb una sessió setmanal d’entrenaments
a la que hi tenen accés una trentena de joves, però l’objectiu
per la temporada que ve és ampliar el nombre de sessions i de
participants. A més, es pretén iniciar un treball més individualitzat amb les jugadores que promogui i fomenti la seva formació
acadèmica i la inclusió laboral en el teixit català.
A més, mensualment s’organitzen també sortides ludicoesportives
per ampliar les relacions socioafectives de les participants, així
com per facilitar la seva integració i acollida a Catalunya.

Principals objectius assolits
· Facilitar la inclusió i l’acollida de noies en risc d’exclusió social
que no tenen accés a la pràctica esportiva. S’ha aconseguit
que un grup de 30 noies nouvingudes, sol·licitants d’asil i
refugiades tinguin accés a sessions d’entrenament de futbol
cada setmana.
· Promoure la convivència entre diferents comunitats i cultures,
apropant les diferents realitats que existeixen en el territori.
Tot i que a l’inici del projecte es palpen diferències entre les
participants, sobretot segons el seu país/àrea d’origen, la
pràctica esportiva ha facilitat la creació de noves relacions i
amistats entre totes les jugadores i trencant barreres d’idioma/origen/etc.
· Reivindicar, visibilitzar i promoure l’esport femení, combatent
estereotips i prejudicis. El projecte ha tingut molt bona acceptació i ha captat l’atenció de molts mitjans de comunicació
que han ajudat a fer difusió de la iniciativa.

Principals resultats obtinguts
· Han aconseguit consolidar un equip femení inclusiu de 30
jugadores.
· S’han organitzat 7 sortides ludicoesportives per ampliar les
relacions socioafectives de les participants, així com per
facilitar la seva integració i acollida a Catalunya.
· Cada cop hi ha més afinitat i bon rotllo entre les participants,
i les barreres que hi pugui haver per llengua o origen comencen a desaparèixer.
· Les activitats especials serveixen per reforçar el sentiment
de grup i per mantenir viu l’interès pel projecte.
· Han pogut oferir material esportiu (equipacions i botes de
futbol) a les participants del projecte.
· Els jocs, exercicis i partits van millorant el seu nivell dia a dia.
· El projecte té molta repercussió i rebem moltes felicitacions
per ell.
· Es reafirma el servei de guarderia com una eina important
perquè diverses participants puguin acudir a les sessions.
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Abast de l’experiència
L’experiència, com ja hem dit anteriorment, ha tingut una gran
acollida i repercussió. Des del primer moment vam comptar amb
el suport d’ACNUR España. Gràcies a això, vam sumar al projecte
entitats com CEAR, Fundació Apip-Acam i ACATHI que ajuden
a fer difusió del projecte i a arribar a les noies sol·licitants d’asil
i refugiades interessades a jugar a futbol.
Al setembre, amb l’inici de la col·laboració de la Fundació Barça,
el projecte va fer un altre salt qualitatiu que va permetre rebre
recursos econòmics, materials i de formació que han elevat la
repercussió de la iniciativa.
El treball en xarxa i la suma de totes aquestes entitats fa que
el projecte tingui un gran recorregut i sigui replicable a molts
altres llocs.

Persones implicades en l’experiència
Treballadores: 1
Membres equips directius: 1
Sòcies: 6
Ateses: 30
Voluntàries: 6

Principals factors clau d’èxit
· Tenir el suport d’entitats que treballen amb el col·lectiu de
persones refugiades com ara ACNUR, CEAR, ACATHI i la
Fundació Apip-Acam.
· Treball de la mà amb la Fundació Barça un cop establerta la
col·laboració durant el mes de setembre.
· Comptar amb una educadora social que dinamitzi les sessions
amb la metodologia FutbolNet.
· Comptar amb un equip de personal voluntari (jugadors i
exjugadors del masculí del club, alguns d’ells nouvinguts i
també sol·licitants d’asil) que donen suport a l’educadora
social per organitzar les sessions setmanals.
· Organitzar sortides ludicoesportives que faciliten les noves
xarxes relacionals de les participants.

Dificultats i reptes superats en el desenvolupament
de la iniciativa
Les principals dificultats que han trobat a l’hora de tirar endavant
el projecte han estat relacionades amb els horaris i les disponibilitats de camps de futbol a la ciutat de Barcelona, molt ocupats
durant tota la temporada. També implica un cost gran el lloguer
de les instal·lacions. Gràcies a la col·laboració amb la Fundació
Barça, aquesta temporada han pogut entrenar tots els dimecres
a les instal·lacions d’Esports UB.

Un altre dels reptes que han hagut d’afrontar és la rotació de
les participants del projecte, ja que la situació personal de cada
jugadora ha anat variant durant la temporada (cursos d’idiomes,
pràctiques, canvis de domicili, etc). Les sortides ludicoesportives
han servit per mantenir unit el grup, i tot i que alguna de les
participants ha hagut de deixar els entrenaments, ha continuat
assistint a les activitats organitzades i sent partícip del projecte.
Les barreres idiomàtiques també han dificultat en alguna ocasió
l’organització de les sessions d’entrenament o les sortides.

Elements innovadors que aporta l’experiència
El projecte, de per si, és innovador. Els projectes d’esport per al
desenvolupament dirigits a persones sol·licitants d’asil i refugiades
que hi ha actius actualment en territori català s’acaben focalitzant
en el col·lectiu masculí, deixant de banda aquelles noies i dones
que volen accedir a la pràctica esportiva i que, en molts casos,
no saben o no tenen els recursos necessaris per apuntar-se a
entrenaments/clubs/etc.
Treballar l’acollida i la integració del col·lectiu femení sol·licitant
d’asil i refugiades permet donar un enfocament de gènere imprescindible que hauria de tenir qualsevol projecte d’aquest caire.

Principals factors que permeten la transferència i
replicabilitat
Lamentablement, la situació mundial actual provoca una gran
quantitat de desplaçaments i fluxos migratoris que afecten molts
països. Qualsevol territori rep o rebrà persones migrades que
arriben al país buscant refugi i noves oportunitats.
L’esport és una eina universal que pot facilitar l’acollida i la
integració de totes aquestes persones. La manca de projectes
d’aquest estil, que treballin en concret amb el col·lectiu de noies sol·licitants d’asil i refugiades, permet que sigui un projecte
transferible i replicable arreu.

