Equip ambaixador de les Nacions Unides

A.E. Ramassà

EL CLUB DELS VALORS
Projecte solidari

Història del club
L'A.E. Ramassà és un club de futbol amateur de Les Franqueses del Vallès (Barcelona),
fundat l’any 1975. Encara que, en els seus orígens, el club va militar en tornejos locals i
lligues denominades “d’empresa", en els seus últims 10 anys d'història, el club va fer el
salt a la tercera territorial i es va inscriure a la Federació Catalana de Futbol. Actualment,
milita al grup 9 de Quarta Catalana, competint amb equips de la comarca del Vallès
Oriental. L'entitat opta per un model econòmic d’autofinançament des de fa anys,
encara que rep petites ajudes de patrocinadors locals.
L'aportació econòmica dels seus
integrants ( jugadors, entrenadors i
junta) fa possible que, malgrat els
escassos recursos, el club pugui
continuar funcionant any rere any. Entre
el seu palmarès esportiu, destaca la
primera posició en alguns tornejos de
gran renom al unicipi, entre ells el
Torneig Sergi Barjuan.
L’ A.E. Ramassà, durant el torneig de El Lledoner el 1978.

L'A.E. Ramassà disputa els seus entrenaments i partits com a local al camp Municipal
de Llerona, unes modernes instal·lacions amb gespa artificial situada en un ambient
rural i molt acollidor.

L'A.E. Ramassà és un exemple de
grup humà. La seva passió per
l'esport i els seus valors han fet
possible realitzar, any
rere any,
activitats
solidàries
amb
reconeixement a nivell internacional.

La primera equipació oficial del club
és la samarreta quatribarrada groga
i vermella, pantalons i mitgetes
vermelles.
Compta
amb
una
equipació
esponsoritzada pels desplaçaments
integrada per un polo vermell.

Història de l’A.E. Ramassà solidari
Tot va començar l'any 2014. Un dels capitans de l'equip col·laborava amb una empresa
especialitzada en viatges pel continent africà, en especial per Etiòpia. L’agència el va
convidar a presenciar la Marató d’Etiòpia i va quedar enamorat de la màgia del país.
Arrel d'aquí va sorgir la idea de fer un viatge a Etiòpia a través del futbol. A la tornada a
Catalunya, ho va proposar a l'altre capità i amb l'ajuda de l’agència de viatges
EndoEthiopia, es va iniciar la seva
meravellosa aventura: jugar un partit
contra un gran rival. Un projecte
que, ràpid, va enganxar a la resta de
jugadors.

Etiòpia 2014.

A través de l’agència van entrar en
contacte amb la Federació de Futbol
d’Etiòpia, qui veure amb bons ulls la
idea de realitzar el partit.

Les converses es van anar formalitzant fins que es va donar llum verda al projecte: van
jugar amb un dels millors equips d’Etiòpia i l’Àfrica: el Saint George FC. El partit es va
celebrar a l’estadi que té l'equip a la capital, Addis Abeba.
Tancat el partit, es va començar a treballar amb la vessant solidària: l’aportació de material
esportiu pel futbol base del club rival. Es van repartir més de 100 kg de material
esportiu.

L'esdeveniment va ser un èxit!
Més de 20.000 persones van
presenciar el partir des del
camp i va haver-hi una cobertura
mediàtica d'àmbit nacional.
Etiòpia només va ser el principi.
Arrel del primer viatge, l'A.E.
Ramassà ha realitzat, cada any,
una nova expedició a l'Àfrica,
amb els mateixos objectius.

Etiòpia 2014.

República de Benín, 2015
Benín va ser la segona destinació de l’A.E. Ramassà i el viatge més dur fins al moment.
L’equip va jugar contra els Panthères FC Djougou, un dels equips més forts i populars de la
Benin Premier League. El partit es va disputar a l’estadi Natitingoum, al nord del país, i va
tenir una gran cobertura mediàtica. L’afició dels panteres va organitzar una rua de benvinguda
que va compensar, amb escreix, l’esforç de jugar a 40 graus.
En la vessant solidària, el Ramassà va visitar un internat de Cotonou, la capital del país, on
s’ajuda als infants a desenvolupar-se a través de l’esport. Jugar contra els nens de l’internat va
ser una experiència increïble. Després del partit, l’equip va fer entrega d’una part de més de
500 quilos material escolar i esportiu. L’altra part es va destinar al planter del Panthères.

Uganda, 2016
La tercera aventura a l’Àfrica va ser a Uganda, un lloc que va marcar un abans i un després en
la trajectòria de l’A.E. Ramassà. L’equip va conèixer Victor Ochen, ambaixador de les
Nacions Unides. Fascinat per la tasca solidària del club, Ochen va donar-nos l’honor de
declarar-nos ambaixadors de la seva associació Peace, Justice and Security Foundation,
que promou la pau i la inclusió social.
El contrincant del partit va ser el Kampala Capital City Authority FC, campió de la lliga
ugandesa el 2013 i 2014. El duel es va disputar a l’estadi olímpic Nelson Mandela el dia 23
d’abril. Per això, es van entregar roses i llibres a la directiva rival.
L’equip va viatjar amb 600 quilos de material i
més de 1.500 €. Una part es va entregar al
planter del Kampala Capital City Authority FC i
l’altra es va repartir en dues escoles: de nens
sord-muts i de nens orfes. També vam visitar la
ONG “Petits Detalls”.

Camerun, 2017
L’ A.E. Ramassà va aconseguir batre rècords amb aquest viatge. Es van recaptar prop de
10.000 € pel projecte que l’ONG catalana Insolàfrica té a Kribi: construir una biblioteca a
l'Escola d'Infermeria. El moment més especial va ser la col·locació de la primera pedra
de la biblioteca, que portarà el nom del club. La biblioteca dedicarà un espai amb llibres
relacionats amb l'esport, especialment al futbol, i amb llibres específics de medicina
esportiva, en francès i anglès.

Instal·lacions Insolàfrica a Camerún
- 3000 m2
Plànol de la Biblioteca A.E.
Ramassà

Camerun, 2017
Un altre moment clau, a banda de l’entrega del material esportiu, va ser la donació del
nostre conte solidari “El somni d’en Jan” a diferents nens de Insolàfrica. El llibre també va
servir per recaptar fons per la biblioteca.
En aquesta ocasió, l’equip es va enfrontar al Dragons de Yaoundé, segons classificats de la
lliga camerunesa. Una vegada més, va ser una experiència increïble!

Filosofia de l’A.E. Ramassà
Tots els membres del club i l'equip són importants. Tots som iguals, amb una tasca a
realitzar i el compromís de fer-la de la millor manera possible.
Som un equip i, com a equip, és més important el conjunt que l’individu. Aquest valor
és la nostra columna vertebral; aportar tot el que està a les nostres mans pels altres.

Tot els detalls són importants. S’atorga
rellevància a tots els aspectes que influeixen en el
rendiment de l’equip amb l’objectiu de crear una
armonia perfecta, tan a nivell tècnic, humà com
propi del club.

L'A.E. Ramassà vol que els seus integrants es sentin
orgullosos de pertànyer a un club diferent. Un club
amb una filosofia de joc i vida totalment única.

A aquest club li agraden les bones persones que
juguen bé a futbol. El que és realment important és
que, cadascun dels membres, s’hi deixa la pell per
construir un equip.
República de Benín 2015.

L'A.E. Ramassà és un club amic,
un c l u b s o l i d a r i
interna i
externament.
Promou valors a través del futbol,
generalnt
un
ecosistema
i
col·laboració entre tots els seus
membres.
República de Benín 2015.

Filosofia Ubuntu
A través de les nostres experiències a l’Àfrica, hem
conegut i après noves cultures i filosofies amb les quals
ens hi sentim molt identificats, com per exemple la
filosofia Ubuntu. Aquesta diu: “Jo sóc perquè
nosaltres som, i atès que som, llavors jo sóc”. Aquesta
ideologia va néixer a Sud-àfrica i cada dia és més
popular al continent africà.
Nelson Mandela

En paraules de Desmond Tutu…

Desmond Tutu

Una persona amb Ubuntu és oberta i està disponible pels
altres. Els recolza, no es sent amenaçada quan els altres són
bons en alguna cosa, perquè està segura de si mateixa.
Sap que pertany a un gran tot, que es decreix quan altres
persones són humiliades o menyspreades, quan altres són
torturats o oprimits.

Els nostres 12 valors
Valors de la ONU

Valors de l’A.E. Ramassà

Pau
Justícia
Seguretat

Solidaritat
Consciència
Compromís

.

Constància
Alegria
Companyerisme

Humilitat
Respecte
Treball en equip

La nostra missió
Crear l’harmonia adequada per formar el millor
equip humà. Treballar totes les característiques,
tècniques, humanes i de club, per generar
l'equilibri perfecte, un adequat sistema de treball,
un bon clima i un bon grup humà.
Mentalitat guanyadora intel·ligent.
República de Benin 2015

El passat 5 de setembre, a la gala de la Peace, Justice and Security Foundation, les
Nacions Unides van declarar l'A.E. Ramassà ambaixador de la ONU en reconeixement a la
seva labor solidària. Aquest títol valora la vessant més humanitària del club en les seves
expedicions anuals a Àfrica.

La Fundació Pau, Justícia i Seguretat nomena a l’A.E. Ramassà de Barcelona com a club esportiu ambaixador per a l'Objectiu 16 de Desenvolupament
Sostenible de les Nacions Unides per promoure, a través de l'esport, societats pacífiques i inclusives pel desenvolupament sostenible, l'accés a la justícia
per a tots i la creació d’institucions eficaces, responsables i inclusives a tots els nivells.
L’A.E. Ramassà serà el club que transmetrà aquests valors a través del futbol i la formació en esport i també a través de les seves expedicions solidàries a
l’Àfrica i al voltant del món, on participarà en partits de futbol i altres activitats per a crear consciència sobre la Pau, la Justícia i la Seguretat.

http://www.peaceandjusticefoundation.net/wp-content/uploads/2016/12/Collaboration-Press-Release-New.pdf

Arrel d'aquest nomenament, l'A.E. Ramassà ha dissenyat una equipació de gala,
integrada per una samarreta i pantalons blaus amb els distintius de l'ONU, La fundació
per a la pau, justícia i seguretat i l’Objectiu 16 de les Nacions Unides.

http://www.peaceandjusticefoundation.net/sport/

Projecte Madagascar 2018
La cinquena aventura solidari-esportiva de l’A.E. Ramassà a l’Àfrica es farà el pròxim mes d’abril a
Madagascar. Una illa llunyana, un país de contrastos, un dels llocs més bonics de la Terra. Un món de
diversitat humana, animal i geogràfica. L’equip visitarà els projectes de l’ONG Yamuna: la Cooperativa
de Dones Vehivavy Mihavotra i el Centre Educatiu Mandrosoa. També farem una excursió al poble de
Imerinastiatoska per visitar un taller on treballen el reciclatge a través de l’alumini.

Centre educatiu.

L’expedició
El grup arribarà a Madagascar el 10 d’abril. Durant el segon dia l’equip coneixerà els projectes de
Yamuna i el tercer dia es desplaçarà a Imerinastiatoska i entrenarà a la tarda. El dia següent es
celebrarà el gran partit.
Durant els propers dies, es farà l’expedició solidària, amb l’entrega d’uns 700 quilos de material esportiu
i escolar, i el Ramassà coneixerà la fauna, la flora i els paisatges més emblemàtica del país. L’última
parada es farà al Centre Educatiu Mandrosoa.

El partit
L’A.E. Ramassà jugarà un partit amistós a l’Estadi Municipal de Mahamasina a la capital del
país, Antananarivo. L’espai té capacitat per 23.000 persones, encara que unes 40.000 han
arribat a veure partits de futbol i rugbi.

Projecte Solidari 2018 - Madagascar
L'A.E. Ramassà ja ha començat la recol·lecta de material solidari per lliurar a Madagascar a través
de diverses entitats col·laboradores. Igual que els darrers anys, portarem un carregament de
material de primera necessitat per col·laborar i ajudar, de forma directa, als més desfavorits.
Aquest any pretenem també realitzar tallers de formació als més petits, en àrees relacionades
amb el futbol, per transmetre'ls els coneixements i valors de l'A.E. Ramassà a través dels seus
jugadors.

Uganda 2016 – 700 kg. de solidaritat.

Camerun 2017 – Donatiu.

L’autobús de l’A.E. Ramassà
Després de contribuir en un projecte per construir una biblioteca al Camerun, l’A.E. Ramassà
s’ha proposat un nou repte en el seu viatge a Madagascar. En aquesta ocasió, el club
proporcionarà un autobús amb els colors del Ramassà perquè els infants puguin fer el camí de
l’escola a casa.

Cobertura mediàtica
Diversos mitjans de comunicació locals i nacionals cobreixen anualment la notícia de
l'aventura de l'A.E. Ramassà per l’Àfrica. Un impacte mediàtic de RRPP en televisions,
ràdios i premsa escrita i digital valorat en més 450.000€
(Per a més informació, sol·licita el clipping de premsa)

Documentals
El partit de les nostres vides - 2014 - Etiòpia
La cadena de televisió VOTV va enviar un càmera per cobrir l'esdeveniment a Etiòpia i va
realitzar un documental sobre la increïble aventura de l'A.E. Ramassà. El documental s’ha
emès en Prime time a VOTV, va optar als premis Zàping i va guanyar el premi Olympia de
la Diputació de Barcelona.
El somni continua - 2015 - Benín
La cadena de televisió VOTV també va enviar un càmera al viatge a República de Benin,
qui va realitzar un altre documental sobre la nova gesta de l'A.E.Ramassà. El documental
s’ha emès en Prime time a VOTV i està disponible a diverses pàgines de continguts
digitals de gran audiència.
El partit de tornada - 2016 - Uganda
Aquesta vegada va ser l'A.E. Ramassà qui va editar un documental en format storytelling
(narració com un conte) que explica com va ser i com es va viure la tercera expedició
solidària, aquesta vegada a Uganda. Per la seva part, la cadena de televisió VOTV va
enviar, un any més, un càmera per a cobrir l'esdeveniment i realitzar un altre documental
sobre l’expedició.

Finançament i ajuda humanitària
L'A.E. Ramassà és un club humil i el seu model econòmic és autofinançat pels jugadors i
la junta directiva del club. Per aquest motiu, per realitzar les expedicions solidàries, el
club s'ajuda de subvencions i patrocinis d'empreses privades, ja sigui en aportacions
monetàries o en forma de material esportiu i escolar.

¿Per què ajudar a l’A.E. Ramassà?
Per la faceta humanitària. És l'únic club que està desenvolupant activitats d'aquest tipus.
Tota l'ajuda rebuda es destina, íntegrament, al projecte i no es perd en intermediaris.
Per la repercussió mediàtica que té als mitjans de comunicació, tenint en compte els
exitosos precedents d'anys anteriors i que ja està confirmada la difusió en diversos
mitjans de comunicació nacionals. Per això, pot ser una oportunitat per a una empresa
la d’aparèixer als mitjans de comunicació només fent una petita aportació i donar una
imatge al públic d'empresa que es preocupa i ajuda a causes socials. Aquest any, a
més, anem de la mà de les Nacions Unides, que tindrà una major repercussió
mediàtica.

Fent una aportació també rebràs les notes de premsa oficials i informació exclusiva de
l’aventura. Com a sponsor oficial podràs publicar tota la informació al web i xarxes social i
comunicar-la als vostres clients i proveïdors.

Polo de sponsor Trasluz

Chandal de sponsor IM3

Com ajudar?
Pots fer una aportació de material esportiu o material escolar per al projecte solidari a
l'adreça d’Ecoviand de Brugarolas: Passatge Roca Centella 7 Loc 2, Les Franqueses del
Vallès, Barcelona, 08520. S'inclourà un logotip a la lona de sponsors i tindrás dret a
publicar la col·laboració com a sponsor oficial de l'Equipo ambaixador de les Nacions
Unides.

Com ajudar?
Si ho prefereixes, també pots realitzar una aportació monetària per finançar el projecte.
El teu logotip s’inclourà a la lona que s'utilitzarà per a les fotos oficials d’abans i durant
el partit.

Exemple de lona

Existeixen tres categories d’esponsorització: la
part central, la part superior i la part
inferior.
Cadascuna d'ells representa
una aportació diferent.

Altres tipus d’aportaciones monetàries
Logotip chandal frontal
Logotip Motxilla Logotip
petit pantalons
Logotip Samarreta escalfament frontal

PARTNER

El company de viatge

Aquest any busquem un gran partner que ens acompanyi en aquest viatge. Una empresa
catalana que vulgui apostar per aquest projecte, que va mes allà de l’esport. El teu
logotip lluirà en el pit de la samarreta de gala de les Nacions Unides, amb la qual
disputarem el partit a Camerun.

El Conte del Ramassà
¿Hi ha un vincle capaç d’unir fronteres, cultures i civilitzacions? Sí, els valors. La volun- tat
per construir un món millor és una força capaç de moure muntanyes, enderrocar murs i
unir continents. Tot amb un objectiu comú: deixar un món millor a les futures
generacions.
L’A. E. Ramassà és un equip de
futbol del Vallès Oriental que un
dia va atrevir-se a somiar en
gran. En l’expedició de l’any
passat a Camerun vam regalar el
llibre “El somni d’en Jan” als
nens, que després també vam
repartir per clubs esportius i
escoles de la zona.
Aquest any, per la nostra
expedició
a
Madagascar,
realitzarem un segon conte: “El
viatge d’en Vic”.

En Vic és l'autobús màgic dels valors. Només hi poden pujar les persones amb bon cor.
Avui és un dia molt especial, perquè se l'hi ha encarregat una missió molt important: ha
d'aconseguir recollir tots els valors que calen perquè un partit de futbol únic se celebri a
Madagascar.
En Rami ja mai més podrà tornar a marxar i decidirà quedar-se a viure-hi, per portar els nens
a l'escola i seguir viatjant i descobrint valors als més petits.
“Parlarem d'esportivitat, companyerisme o treball en equip, ordre i higiène, joc net,
l'esforç davanat dels moments complicats, competitivitat sana, saber perdre i guanyar,
multiculturalitat, solidaritat i esport”.

Per més informació sobre l’A.E. Ramassà i el viatge solidari:

www.ramassa.com
Per donacions i esponsorització:

Pere Bufí: 661 433 660

facebook.com/aeramassa

twitter@aeramassa

ramassa@ramassa.com

instagram@aeramassa

