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Aquest darrer 2020 ha estat un any intens pel que fa la transformació que ha sofert el club i per tots els 

reptes assolits. El principal objectiu de convertir-nos en ONGD el vàrem materialitzar durant el primer 

trimestre, fet que ens permet créixer com a entitat i ens dóna més força per donar resposta a totes les 

actuacions que el club està desenvolupant en l'actualitat.

A tots els que ens sentim implicats en el món de l’esport, no se’ns pot oblidar la importància que té en 

totes les seves etapes i en el nostre entorn més proper. El nostre club vol seguir aprofitant aquesta opor-

tunitat per seguir fent el seu camí, trobant aquest fil que ens ha permès conèixer altres països, cultures i 

persones, on l'excusa del futbol traspassa qualsevol barrera i ens permet convertir-lo en una gran oportu-

nitat per contribuir en accions de cooperació i desenvolupament.

Tenim ganes de compartir amb vosaltres aquesta memòria, que torna a ser el resum de totes les activitats 

fetes durant aquest any passat. Tot i les dificultats del moment, ens trobem amb la satisfacció de veure 

que seguim creixent i millorant amb un únic propòsit, aportar el nostre granet de sorra a la societat i fer 

que un club modest guanyi no solament dins un terreny de joc.

La Junta Directiva

Missatge de la junta directiva
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L’Associació Esportiva Ramassà és un club de futbol del municipi de Les Franqueses del Vallès,fundat el 

1975. L’equip és ambaixador dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de les Nacions Unides 

i membre col·laborador de l’African Youth Initiative Network (AYINET).

El tret diferencial del club és la nostra vessant solidària en el continent africà, iniciada el 2014 i reconeguda 

a nivell internacional. Utilitzem l’esport com a eina d’integració social i com a motor de desenvolupament 

per a infants I adolescents en situació de vulnerabilitat.

Aquest 2020, malgrat la situació actual que vivim a conseqüència de la pandèmia mundial per Covid-19, el 

club ha donat un gran pas cap endavant per millorar els seus projectes socials i de cooperació. El mes de 

juny vam rebre l’acceptació a la nostra sol·licitud d’inscripció en el Registre d’Organitzacions No Governa-

mentals per al Desenvolupament de l’Agència Catalana de Cooperació per al Desenvolupament (ACCD). 

Així doncs, l’A.E. Ramassà també és a partir d’ara una ONGD!

Aquest nou impuls ens permetrà consolidar la feina feta fins ara i desenvolupar els projectes amb més 

seguretat, obrint noves vies de treball per crear un impacte social positiu en la societat mitjançant la pràc-

tica esportiva, sempre promovent els ODS en totes les accions que realitzem. Estem registrats en el Regis-

tre d’Entitats Esportives de Catalunya amb el número 9745 i en el Registre d’ONGD de l’ACCD amb el 770.

Qui som

Lluitar per una societat més igualitària, inclusiva i justa, utilitzant l’esport com a eina de desenvolupament 

per la infància i la joventut dels col·lectius amb situacions de vulnerabilitat, i reforçant les entitats i institu-

cions dels països on treballem.

Missió

Ser un referent de l’esport català per la seva contribució social, tant en l’àmbit nacional com internacional, 

en la infància i la joventut.

Visió

Les accions del club es regeixen pels següents valors: pau, llibertat, seguretat, constància, companyonia, 

alegria, consciència, compromís, solidaritat, respecte, humilitat i treball en equip.

Valors



Organigrama
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Àrea Esportiva
Coordinació Esportiva

Jordi Grivé

Àrea Social
Mànager/Cooperació

Internacional: Marc Larripa

Junta Directiva i Presidència
President: Pere Bufí

Vicepresidenta: Joana Tejeo

President Honorífic: Manel Pujadas

Secretari: Joan Pujadas

Vocal: Jordi Grivé

Àrea Marketing
Grafix

Assessoria i Laboral
Gesquatre Assessors

Sénior Masculí (F11)
1er Entrenador: Raúl Vilaseca

2n Entrenador: David Ramos

Entrenador Porters: Santos Maroto

Delegat: Joan Arisa

Material: Ferran Pujol

Sènior Femení
Entrenador: Radu Popa

Material: Ferran Pujol

Ramassà Espoir
Coordinador Etetak: William M’bianda

Director Esportiu: Tchingwa Tchampda, Severin

Entrenador: Sagan Zagor, Olivier

Gerent de Material i Neteja: Tamko Ngameni, Joel Lauraine

Entrenador Porters: Tchingwa Tchampda, Severin

Assistent d’entrenadors: Choudja-Souop, Jiresse Souley

Coaching i movilització de nenes: Yamen, Vanessa

Tresorer: Tchoumta, Serge

Monitor de Francès: Ndanga, Annie

Secretaria: Ngounoue, Ornela

Coordinació General
Jordi Grivé

Temporada 20/21

Àrea Comunicació
Carolina Ribalta

Administració
Joan Pujadas

Àrea Comercial
Gerard Tintó

Àrea Legal
PrivacyDAT

Àrea Social
Internacional
Sr. Victor Ochen

Manel Pujadas
Super Presi

Pere Bufí
President

Joana Tejeo
Vicepresidenta

Jordi Grivé
Coordinador General

Joan Pujadas
Secretari



L’A.E. Ramassà té com a objectiu millorar les condicions de vida dels infants i joves en situacions de vulne-

rabilitat i/o risc d’exclusió social, seguint les següents línies de treball:

· Inclusió social i igualtat de gènere: treballar per aconseguir la inclusió d’aquells infants i joves en 

situació de vulnerabilitat socioeconòmica, posant èmfasi en el desenvolupament i la creació d’oportunitats 

de les nenes, noies i dones amb les que treballem.

· Accés i reforç a l’educació i altres serveis bàsics: oferir les mateixes oportunitats educatives a tots 

els infants i joves, sense cap mena de discriminació, com a eina de desenvolupament. Facilitar l’accés a 

altres serveis com la salut, la higiene o el sanejament.

· Foment de la pau i prevenció de la violència: utilitzar l’esport com a mitjà de resolució de conflictes. 

Utilitzem l’esport com a eina d’inserció social i com a motor de desenvolupament.

Què fem

La promoció dels ODS és una línia de treball que vertebra totes les accions que porta a terme l’A.E. 

Ramassà. Des de la firma del conveni de col·laboració amb el Sr. Victor Ochen i la seva organització, 

AYINET, el club s’ha fixat l’objectiu d’identificar cadascun dels ODS que promou en els projectes i activitats 

que desenvolupa.

Aquest 2020 hem seguit treballant els mateixos objectius que vam impulsar l’any passat. Aquests són:

Quins ODS treballem
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Ambaixadors i Ambaixadores del Club
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Una de les novetats d’aquest any 2020 és la creació d’una xarxa d’ambaixadors i ambaixadores del 

Ramassà. Es tracta d’un grup de persones de diferents àmbits, tots ells vinculats amb el nostre club, que 

estem segurs que ens ajudaran a difondre, donar visibilitat i fer créixer els nostres projectes en els 

propers anys. Ens omple d’orgull presentar els nous membres d’aquesta xarxa:

Victor Ochen
Activista fundador d’ AYINET. 

Ambaixador dels ODS de N.U. i 
conseller d’ACNUR. Primer 

ugandès i l’africà més jove en 
ser candidat al premi Nobel de 

la Pau.

Bombo Ndir
Activista en DDHH, mediadora

social i presidenta d’ADIS 
(Associació Dones Immigrants 

Subsaharianes).

Sergi Mingote
Ambaixador Honorífic

Alpinista i Conferenciant. 
Coach Executiu

Jordi Mèlich
Periodista. Tècnic en comun 
cació i dinamitzador de Torre 

Barrina, Experiències d’Innova-
ció Social. Parla de #futbolcat 
al Tot Gira de Catalunya Ràdio.

Òscar Milla
Tècnic de comunicació a La 
Farga de l’Hospitalet i clubs 

esportius com CE l’Hospitalet i 
HC Piera. Vicepresident 

Federació Catalana de Beisbol i 
Softbol

Chema Caballero
Periodista especialitzat en 

Àfrica Subsahariana i col·labo-
rador d’El País. Assessor 

d’ONG.

Sílvia Puigarnau
PhD en Ciències de l’Activitat 
Física i l’Esport. Professora i 
investigadora INEFC Lleida. 

Atleta de Trail Running

Adrià Grau
PDirecció d’Altaïr Viatges

Fotògraf de natura i viatges
Projectes fotogràfics de 
conservació d’espècies.

Xavier Aldekoa
Corresponsal a l’Àfrica per La
Vanguardia. Autor de “Océano 

África”, “Hijos del Nilo” i 
“Indestructibles”. Cofundador 
Revista 5W i de la productora 

social Muzungu.

Judith Solanas
Esportista; Investigadora en 
l’àmbit de l’Activitat Física, 
l’Educació Física i Esport a 

l’INEFC de Barcelona. Apasi 
nada per l’esport pel desenvo-

lupament; la igualtat de
gènere i la diversitat.



Gràcies a la col·laboració del cantautor Jordi Soler, aquest 2020 hem pogut presentar el nou himne del 

club. El vam estrenar durant la 4a Edició del Torneig Manel Pujadas, el passat 3 d’octubre en el partit 

contra la U.E. Alella. A continuació us adjuntem la lletra de la cançó: 

Ramassà, un equip sense fronteres.
Amistat, il·lusió i esforç són els nostres valors.

Àfrica, germans, amics, família.
Companys dintre i fora del camp.

 

El cor batega cridant, RA-MA-SSÀ.
Un equip del món som passió.

 

El cor batega cridant, RA-MA-SSÀ.
Un equip del món som passió.

 

Agost 2020

Nou himne de l’A.E. Ramassà
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Els projectes socials i de cooperació que desenvolupem es poden dividir en quatre àmbits:

Projectes

Viatge Solidari Centre Formatiu Etetack

Sensibilització i EPD Projecte Equip Femení Inclusiu
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viatges solidaris 

Malauradament, setmanes abans de la nostra sortida cap a Gàmbia, quan ja ho teníem tot llest i preparat, 

es va decretar l’estat d’alarma en el nostre país degut a la pandèmia mundial per Covid-19. Aquest fet ens 
va obligar a suspendre el viatge i ajornar-lo per més endavant, quan sigui possible, i readaptar-lo a les 

noves circumstàncies tenint en compte l’experiència i la feina feta durant aquest 2020.

A continuació us deixem el tríptic informatiu que vam elaborar per fer difusió del viatge i de la col·laboració 

de 2020:
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Aquest 2020, vinculat al sisè viatge solidari de l’Associació Esportiva Ramassà al continent africà amb destí 
Gàmbia, vam presentar la nostra col·laboració amb el projecte d’”Assistència a la desnutrició maternoin-

fantil a la República de Gàmbia” de l’ONG catalana Nutrició Sense Fronteres (NSF). NSF és una ONG que 

treballa per garantir l’alimentació com un dret universal amb l’objectiu d’erradicar la malnutrició a través 

de l’acció i el compromís ètic amb les persones desfavorides.

L’objectiu d’aquest projecte era captar fons per cobrir el cost dels tracta-

ments contra la desnutrició maternoinfantil que es realitzen en els Centres 
de Recuperació i Educació Nutricional (CREN) de NSF a la ciutat de Soma.

Vinculat al viatge, també vam publicar el quart conte solidari del club, 

“Adama”, escrita per la periodista catalana Carla Galisteo, amb il·lustracions 
d’Alícia Giménez, i amb pròleg escrit pel periodista especialista en Àfrica, 

Xavier Aldekoa. El conte mostra el dia a dia de l’Adama, una de les treballado-

res del CREN de NSF a Soma, i ajuda a sensibilitzar sobre el paper de la dona 
en la societat gambiana.



Centre formatiu i escola de futbol d’Etetack
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Etetack és un barri situat als afores del nord de la ciutat de Yaoundé, a Camerun. És un barri amb una 

població cosmopolita i heterogènia. És conegut per la modesta qualitat dels seus edificis i el baix poder 

adquisitiu dels seus habitants. El 75% de les cases estan construïdes de materials precaris i un dels princi-

pals problemes amb el que es troben és el poc subministrament d’aigua potable.

 

Les dificultats socioeconòmiques que afronten les 

famílies que resideixen en el barri repercuteixen 

negativament en les oportunitats de desenvolupa-

ment dels infants i joves. L’accés als serveis bàsics, 

com ara l’educació, la sanitat, l’aigua i el sanejament 

és precari, i això fa que les condicions de vida 

d’aquests es vegin minvades a curt i llarg termini.

ETETACK
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ACCIONS D’AQUEST 2020 

Durant els primers mesos després de la declaració oficial de pandèmia mundial per Covid-19, els casos de 

persones infectades van créixer també al Camerun i van trastocar el dia a dia de la societat camerunesa. 

Les mesures de prevenció que es demanaven a la població, com ara la neteja de mans, l’ús de mascaretes 

i la distància de seguretat, eren de difícil compliment, i més en barris com el d’Etetack. Les activitats i el 

projecte havien d’aturar-se per tal de tallar el risc de contagi.

També vam crear una reserva d’aliments i de productes higiènics, de neteja i de primera necessitat perquè 

unes 200 persones del barri tinguessin accés a l’alimentació i a la salut durant els moments més crítics. 

Des del centre formatiu, a més, es va impulsar la fabricació i distribució de mascaretes.

Com acabem de comentar en l’apartat anterior, el 

Covid-19 va aturar el nostre viatge a Gàmbia i vam decidir 

dirigir tots els nostres esforços cap al projecte de l’escola 

de futbol i el centre de formació d’Etetack. Parlant amb les 

institucions que ens havien donat suport, vam acabar 

redirigint les seves col·laboracions cap a Camerun per fer 

front a l’emergència que s’estava creant en el país per 

culpa de la pandèmia.

Des de l’A.E. Ramassà vam decidir fer una actuació d’emer-

gència per donar suport a la població del barri on coordi-

nem amb Cefosjec l’escola de futbol i el centre de formació. 

El primer pas va ser gestionar l’accés al sistema d’aigua 

potable, fer la canalització fins a la seu, i adaptar dos punts 

de distribució perquè la població hi pogués accedir per al 

seu consum i higiene personal.

L’impacte del virus del Covid-19 va ser molt negatiu perquè 

també va afectar el dia a dia de l’A.E. Ramassà però, tot i així, 

el club havia de fer front a certes despeses que comprome-

tien el futur del projecte. Així doncs, juntament amb Cefos-

jec vam reactivar l’escola de futbol i les classes de repàs tant 

aviat com vam poder, i gràcies també a la col·laboració de 

l’associació Sanaga, vam poder fer el pagament de l’escola-

rització de 17 nens i nenes del barri en risc d’exclusió social 

en les escoles Les Grandes Merveilles, Meyon Meyeme i 

Stella Maris.es.
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Us deixem les dades de l’informe d’impacte que vam elaborar després de la nostra actuació d’emergència 

durant els primers mesos de pandèmia:

Cal remarcar també que entre els mesos de gener i febrer, 

el William Mbianda, coordinador del projecte a Camerun, va 

venir a Barcelona a fer una formació tècnica amb el RCD 

Espanyol de Barcelona. Durant aquest temps, vam aprofitar 

per treballar amb l’equip de Catalunya diferents aspectes 

relacionats amb el projecte d’Etetack, mirant de millorar la 

gestió i la coordinació de la feina a fer.
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Presentació del 4t conte solidari “Adama”, 
escrit per la Carla Galisteo i il·lustrat per
l’Alícia Giménez de Nutrició Sense Fronte-
res (03/01/20).

El conte està inspirat en el dia a dia d’una 
noia gambiana, l’Adama, que treballa en el
Centre de Recuperació i Educació Nutri-
cional que Nutrició Sense Fronteres coor-
dina a la ciutat de Soma. Els fons recaptats 
amb el conte es destinaran a cobrir el 
tractament contra la desnutrició infantil 
severa aguda a Soma i també pel projecte 
del Ramassà a Etetack.

SENSIBILITZACIÓ I EDUCACIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT

Tot i les limitacions que ha suposat la pandèmia per tirar endavant el dia a dia de l’entitat, 

l’A.E. Ramassà s’ha adaptat a la situació el millor possible, optimitzant les activitats i 

accions de sensibilització i educació per al desenvolupament (EDP), i modificant el seu 

format.

Menció especial per a la nova proposta online “Objectiu 2030”, un format d’entrevistes 

per l’Instagram del club (@aeramassa) en el que es comparteixen i es dóna visibilitat a 

persones, projectes i iniciatives relacionades amb l’esport, la cooperació, la solidaritat, 

Àfrica, etc., i que serveixen per promoure els ODS. Aquesta iniciativa, nascuda en ple 

confinament domiciliari durant l’Estat d’Alarma, ha vingut per quedar-se. La bona rebuda 

que ha tingut entre els nostres seguidors i seguidores de les xarxes socials ens ha con-

vençut per mantenir-la com a projecte clau del club en temes de sensibilització i EDP.

A continuació us deixem un llistat de tot el que hem dut a terme aquest 2020, previ i pos-

terior a la pandèmia:
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Participació en la 6a edició de la cursa 
solidària “La Maasaiada”, organitzada 
pels Montseny Maasais. Els fons recap-
tats pels organitzadors es van distribuir 
entre l’Associació Neurològica Baix Mont-
seny i l’A.E. Ramassà (18-19/01/20).

Lorem ipsum

Visita del William Mbianda, coordinador 
del projecte Ramassà a Etetack, a les 
Franqueses del Vallès per fer seguiment, 
avaluació i programació de noves accions
durant el 2020. També vam aconseguir 
una estada de tecnificació amb el perso-
nal tècnic i en les instal·lacions del RCD 
Espanyol de Barcelona, per seguir en la 
seva formació com a coordinador i tècnic 
esportiu de l’escola de futbol d’Etetack 
(19/01/20 fins 19/02/20).

Presentació del conte “Adama” i del pro-
jecte solidari del club en el programa “Els
Matins” de TV3, per part del Jordi Grivé, 
coordinador general del club (13/01/20).

Visita dels Reis Mags del Ramassà a la 
Unitat de Cremats de la Vall d’Hebron de
Barcelona, portant la màgia i desitjant la 
recuperació de totes les persones allí
ingressades (06/01/20).



Xerrada a les instal·lacions de Kaptiva Sports 
Academy a Sant Cugat del Vallès, sobre el 
projecte solidari del club, amb la participació 
de William Mbianda i Sahid (jugador de 
l’equip masculí). L’entitat ens va fer una dona-
ció de material esportiu pels projectes al con-
tinent africà (29/01/20).

Xerrada sobre el club, els ODS i la feina 
que fem a Etetack a l’Institut Sant Pere i 
Sant Pau de Tarragona, amb la participació 
del William Mbianda. Presentació del conte
solidari “Adama” (10/02/20).

Recepció de l’alcalde de les Franqueses del 
Vallès, el Sr. Colomé, i de la regidora  d’es-
ports, la Sra. Vila, a William Mbianda. En la 
reunió, l’alcalde va afirmar que s’iniciarien 
els tràmits per promoure l’agermanament 
del municipi amb la ciutat camerunesa. 
Una gran notícia que servirà per seguir 
tirant endavant amb il·lusió l’escola de 
futbol i el centre formatiu d’Etetack 
(17/02/20).

Xerrada a l’Ajuntament de Cardedeu orga-
nitzada per l’entitat HiSom per parlar de la 
tasca solidària del club, dels ODS i de l’es-
port com a eina de transformació social, 
amb la participació de William Mbianda, 
coordinador de Camerun, i Sahid Kelfallah, 
jugador del masculí (12/02/20).
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Partit amistós contra l’equip suïs F.C. Satig-
ny en el Camp Municipal de Corró d’Avall, 
per quart any consecutiu (21/02/20).

Obra de teatre solidària “Murs” impulsada 
per l’entitat Frec a Frec, en l’Auditori de
Bellavista de les Franqueses del Vallès 
(22/02/20).

Participació en la 24a edició de la “Nit de 
l’esport”, organitzada pel Patronat Munici-
pal d’Esports de les Franqueses del Vallès, 
en la que Abel Caballero, jugador de 
l’equip masculí, va ser nominat a millor 
esportista (28/02/20).

Inici de la nova iniciativa en xarxes del club, 
“Objectiu 2030”, en la que s’organitzen 
xerrades setmanalment per parlar de 
temes relacionats amb l’esport, la coope-
ració, la solidaritat, l’acció social, l’Àfrica, 
etc., amb l’objectiu de tractar l’actualitat, 
donar visibilitat a iniciatives i compartir 
diferents maneres d’entendre el món 
(25/03/20).
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Fins al moment, hem pogut parlar amb una gran varietat de personalitats com ara l’ex-

futbolista i escriptor Alberto Edjogo-Owono, l’alpinista Sergi Mingote, els periodites 

Xavier Aldekoa i Chema Caballero, el pilot i empresari Edu Blanco, la directora del Comitè 

Català d’ACNUR, Natàlia Anguera, el periodista José Naranjo, el mateix Victor Ochen, el 

jugador del Willem II Pol Llonch, l’entrenador Manolo Márquez, etc. Les xerrades estan 

dinamitzades pel periodista Jordi Mèlich i per l’Adrià Grau, d’Altaïr Viatges, ambdós 

amics, col·laboradors i ambaixadors del club.

Iniciada durant l’època de confinament degut a la pandèmia del COVID-19, el projecte es 

manté com a part de les accions que realitza el club a l’hora de sensibilitzar i educar en 

temàtiques relacionades amb els ODS.

Regal de 900 unitats del conte solidari 

“Adama” per la Diada de Sant Jordi entre 

tots els negocis locals oberts de les Fran-

queses del Vallès (23/04/20).



18

Un cop rebuda la notificació de la Federa-
ció Catalana de Futbol (FCF) sobre la finalit-
zació de la temporada 2019-20 com a con-
seqüència del Covid-19, el club presenta 
l’equip tècnic que dirigirà l’amateur mascu-
lí durant la propera temporada. Raul Vila-
seca (primer entrenador), David Ramos 
(segon entrenador) i Santos Maroto (entre-
nador de porters), amb experiència a 
Segona i Tercera Catalana, donen un nou 
impuls al projecte esportiu. Els acompan-
yen Joan Arisa (delegat) i Pablo Silva 
(20/05/20).

Inscripció de manera oficial en el Registre 
d’ONGD de l’Agència Catalana de Coopera-
ció per al Desenvolupament. Ens conver-
tim també en ONGD, un gran pas endavant 
pel club i pels projectes (17/06/20).

Llançament de les samarretes solidàries 
“Look but don’t touch” fetes per l’Adalaida 
Soy, amb un missatge de condemna a les 
microagressions sexistes i racistes relaciona-
des amb els cabells de les noies afrodescen-
dents. Els fons recaptats van destinats als 
projectes solidaris del club (24/06/20).

Realització de l’assemblea anual de socis i 
sòcies per recordar i fer un repàs de tot el 
que es va dur a terme el darrer any i per 
presentar les novetats de la pròxima tem-
porada. (08/07/20).
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Firma del conveni de col·laboració amb l’Asso-
ciació Esportiva de l’Ametlla per treballar 
plegats en aspectes esportius i socials 
(06/08/20).

Participació en la xerrada online “Tackling syste-
mic racism through sport” impulsada per la 
Delegació de la Generalitat de Catalunya als 
Estats Units i al Canadà. Una gran oportunitat 
per parlar sobre els nostres projectes i de com-
partir experiències amb el FC Barcelona, la US 
Soccer Foundation i exfutbolistes internacionals 
com Saskia Webber i Charlie Davies (10/09/20).

Disputa de la 4a Edició del Torneig 
Manel Pujadas contra la UE Alella 
(03/10/20), amb la presentació de la 
plantilla per la temporada 2020-21 i del 
nou himne del club, composat per Jordi 
Soler.
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 Firma de la nova col·laboració amb Sorbos, em-
presa que comercialitza palletes comestibles 
100% biodegradables i respectuoses amb el 
medi ambient. Gràcies a aquest acord, l’empre-
sa destinarà part dels beneficis obtinguts amb la 
venda dels packs en supermercats al projecte 
d’Etetack per fomentar la inclusió social de nens 
i nenes en risc d’exclusió social a través de 
l’accés a l’educació..

Participació en la taula rodona “Gènere i 
cooperació: un camí cap a la llibertat”, 
impulsada per l’Ajuntament de l’Ametlla 
del Vallès, juntament amb l’associació 
Ametlla Rebel, i les activistes Bombo N’Dir 
i Nadia Ghulam (18/11/20).

Presentació de la nova pàgina web del 
club, realitzada per l’equip de Grafix 
(21/10/20). Una web molt visual, moder-
na i amb un disseny fresc que dóna valor 
a tota l’actualitat del club i els projectes 
que es duen a terme.
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Organització i participació en el webinar 
“Acció 5 del Pla de Kazan: promovent el des-
envolupament global i la pau a través de l’es-
port i l’activitat física” emmarcat dins del pro-
grama “Objectiu 2030”. Amb la participació 
de la Direcció General de Cooperació de la 
Generalitat de Catalunya, la Secretaria Gene-
ral de l’Esport, i les esportistes Sabine Haz-
boun i Sílvia Puigarnau.

Presentació de la nova campanya de 
Nadal, el torró solidari Etetack. Gràcies a 
la col·laboració amb Xócala, una empresa 
social que treballa la inserció laboral de 
persones amb diferents capacitats, es 
crea aquest torró per captar fons pels 
projectes solidaris del club destinats a 
fomentar la pràctica esportiva i l’accés a 
l’educació entre els més petits (07/12/20).

Organització i participació en el webinar soli-
dari “Deporte y mujeres refugiadas”, dins del 
marc de la “Semana Solidaria de Banco 
Mediolanum” (10/12/20). L’acte va comptar 
amb sis ponents de luxe: Edelmira Campos 
(Acnur España), Leticia Barrios (Direcció 
General de Cooperació de la Generalitat de 
Catalunya), Elena Montoro (Fundación 
LaLiga), Lucy Mills (Fundació Barça), Bombo 
N’dir (ADIS) i Aouatif El Antit (ExMenas).
Una gran ocasió per conèixer els projectes i 
compartit experiències de diferents entitats
que treballen amb aquest col·lectiu.



Equip femení inclusiu
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Un dels projectes més il·lusionants d’aquest any era la posada en marxa de l’equip femení inclusiu federat 

de l’A.E. Ramassà. Gràcies a la col·laboració de l’Associació de Dones Immigrants Subsaharianes (ADIS), 

presidida per la Bombo N’Dir, i d’ACNUR, es decideix tirar endavant la idea de crear un equip de futbol 

obert a noies i dones nouvingudes, en tràmit de sol·licitud d’asil i refugiades, perquè puguin disfrutar de la 

pràctica esportiva com a eina d’inclusió social.

Després de varis mesos treballant amb les dues entitats i contactant-ne d’altres que treballen també amb 

aquests col·lectius, es replanteja el projecte degut a la crisi provocada per la pandèmia del Covid-19 i a 

problemes per trobar noies majors d’edat que puguin formar part de l’equip. Així doncs, el nou públic 

objectiu del projecte que es durà a terme a les Franqueses del Vallès és el col·lectiu de nenes i noies de 

14 a 18 anys, aproximadament, i el projecte se centrarà en entrenaments i activitats futbolístiques, com 

ara amistosos, que no impliquin la competició federada.

Actualment, estem a l’espera de que la situació epidemiològica millori i que disminueixin les restriccions 

per poder iniciar el projecte el més aviat possible.

A continuació, podeu veure el fulletó informatiu que es va crear per fer difusió del projecte entre les 

entitats que treballen amb aquest col·lectiu de noies:



Projecte Esportiu

Cos tècnic  

Defenses 

Porters  
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Raúl Vilaseca
1r Entrenador

David Ramos
2n Entrenador

Santos Maroto
Entrenador Porters

Joan Arisa
Delegat

Ferran Pujol
Encarregat Material

Radu Popa
Tècnic

William M’bianda
Coordinador Etetack

Esteban Criado
25. Porter

Alex Estrada
1. Porter

Oriol Ventosa
2. Central

Albert Viñolas
3. Lateral Dret

Alvaro Maroto
4. Defensa

Alex Montero 
15. Central

Victor Moreno
17. Lateral Dret

A continuació, us presentem els integrants de l’equip amateur masculí de la temporada 2020/21 que com-

peteixen en el grup 11 de la Quarta Catalana de la Federació Catalana de Futbol.



Davanters 

Mig campistes  
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Abel Caballero

21. Lateral Esquerre
David Perales

24. Lateral dret
 

Marc Larripa
5. Interior

Albert Rosado
6. Mig Centre

Sergio Purificación
7. Interior

Roger Tena
8. Mig Centre

Charles Kwarteng
13. Mig Centre

Ruben Romera
23. Interior

Alejandro Vidaña
16. Mitja Punta

Ferran Izcara
22. Interior

Eduard Puig 
9. Davanter Centre

Marc Garuz 
10. Davanter

Jordi Guiteras 
11. Mitja Punta

Said Kelfallah 
12. Davanter centre 



Informe Econòmic 2020
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Import net de la xifra de negocis

700 Vendes de Mercaderies

Aprovisionaments

600 Compres de Mercaderies

Altres ingressos d’explotació

740 Subvencions, donacions i LE

Despeses de personal

640 Sous i Salaris

642 Seguretat Social a càrrec de L

Altres despeses d’explotació

623 Serveis de professionals

626 Serveis Bancaris i similars

627 Publicitat, propaganda i rela

628 Subministraments

629 Altres serveis

631 Altres càrrecs

Resultat d’explotació

Despeses financeres
669 Altres despeses financeres

Resultat financer

Resultat abans d’impostos

Resultats de l’exercici

41.985,94

41.985,94

3.415,36

3.415,36

9.294,00

9.294,00

-8.538,33

-6.239,41

-2.298,92

-29.793,57

-797,14

-96,66

-381,64

-493,61

-27.252,5

-771,993

16.363,40

-93,01

-93,01

-93,01

16.270,39

16.270,39

Compte de Pèrdues i Guanys
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Actiu Corrent

Deutors comercials i altres comptes a cobrar
Clients vendes i prestació de serveis
Clients vendes i prestació serveis CP
430 clients

Efectiu i altres actius líquids equivalents
570 Caixa, euros
572 Bancs i institucions de CRÉ

Total Actiu

29.250,90

2.399,50
2.399,50
2.399,50
2.399,50

26.851,40
545,42

26.305,98

15.877,55

ACTIU 2020

Patrimoni net

Fons propis
Capital
Capital escripturat
101 fons social

Reserves
Altres reserves
Reserves Voluntàries

Resultat de l’exercici

Passiu corrent

Creditors comercials i altres comptes a pagar
Altres creditors
410 Creditors per prestacions
475 Hisenda pública
476 Organismes de la seguretat social

Total patrimoni net i passiu

27.785,97

27.785,97
7.180,01
7.180,01
7.180,01

4.335,57
4.335,57
4.335,57

16.270,39

1.464,93

1.464,93
1.464,93

-57,48
1.178,1

344,256

29.250,90

PASSIU 2020

Balanç de Situació
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Col·laboradors i Espònsors

Projectes Solidaris

Espònsors

Ajuntaments i Patronats

Col·laboradors Esportius



Des de juny de 2020, l’A.E. Ramassà és una ONGD. L’objectiu d’aquest gran pas que hem donat 
és utilitzar l’esport com a eina de transformació social per a aquelles persones en situacions de 
vulnerabilitat socioeconòmica.
 
A continuació us mencionem les diferents col·laboracions que podeu fer ajudar-nos a tirar 
endavant els nostres projectes.

Aquest any ja podeu realitzar també donacions mitjançant BIZUM. Gràcies a aquesta nova solu-
ció de pagament a través del mòbil, ara és molt més fàcil aportar el teu granet de sorra. Utilitza 
el codi 01418 i fes la teva contribució!

28

Transferència

FES-TE SOCI

Vols col·laborar ?

 També tens l’opció de realitzar una transferència (VISA, MASTERCARD…), a través d’una platafor-
ma de pagament segur.

 BBVA: ES6701828679710200665052

Ser soci o sòcia de l’A.E. Ramassà suposa donar un suport imprescindible a l’entitat per seguir 
treballant per la promoció dels ODS i per fomentar la pràctica esportiva com a eina de transfor-
mació socia.

Amb una quota mínima de 25€ l’any, podràs assistir a tots els nostres partits i gaudir d’una sèrie 
d’avantatges econòmics que ofereixen algunes de les nostres empreses col·laboradores en la 
compra de diferents béns i serveis. 

També tenim altres modalitats de soci/sòcia de les que us podeu beneficiar:

25€

Carnet de Soci Temporada 
2020-2021

50€

Carnet de Soci Temporada 
2020-2021

Donació 25€ Projecte 
Camerún

100€

Carnet de Soci Temporada 
2020-2021

Samarreta Solidària Estiu
Donació 50€ Projecte 

Camerún

200€

Carnet de Soci Temporada 
2020-2021

Samarreta Primera 
Equipació Club

Donació 100€ Projecte 
Camerún



a.e.ramassà

Si vols saber més sobre l’ A.E. Ramassà, aquí tens la informació per posar-te en contacte 

amb nosaltres:

Oficina:
Edifici NEC – Carretera de Ribes, 4 Despatx 105. 08520 - Les Franqueses del Vallès (Bar-

celona) 

Camp d’entrenament i partits:

Camp de Futbol Municipal de Llerona

E-mail:

ramassa@ramassa.com / internacional@ramassa.com 

Pàgina web:

www.ramassa.com

Xarxes socials: 

Contacte

/aeramassa @aeramassa @aeramassa

@aeramassa
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