Qui som
L’Associació Esportiva Ramassà és un club de futbol de Les
Franqueses del Vallès (Barcelona), membre col·laborador
de l’African Youth Initiative Network (AYINET) del sr. Victor
Ochen, i ambaixador dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de les Nacions Unides.
La nostre vessant solidària, iniciada l’any 2014, ha estat
reconeguda a nivell internacional. Utilitzem l’esport com a
eina d’integració social i com a motor de desenvolupament per a col·lectius en situació de vulnerabilitat socioeconòmica. Des de 2020, som també una ONGD.

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

A.E.Ramassà
encara no formes part d’aquesta
meravellosa història?

www.ramassa.com
segueix-nos a:

infància i la joventut dels col·lectius amb situacions de

Número d’inscripció al Registre d’Entitats Esportives de Catalunya 9745

vulnerabilitat, i reforçant les entitats i institucions dels

Número d’Inscripció al Registre d’ONGD de l’ACCD 770

països on treballem.

08520 – Les Franqueses del Vallès (BCN)

Visió
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.

Valors
Les accions del club es regeixen pels següents valors:
pau,

llibertat,
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seguretat,

constància,

companyonia,

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

Què fem
L’A.E. Ramassà té com a objectiu millorar les condicions de vida
dels infants i joves en situacions de vulnerabilitat i/o risc d’exclusió social, seguint les següents línies de treball:
Inclusió social: treballar per aconseguir la inclusió d’aquells
infants i joves en risc d’exclusió social
Accés i reforç a l’educació: oferir les mateixes oportunitats
educatives a tots els infants i joves, sense cap mena de discriminació, com a eina de desenvolupament
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.

VIATGES SOLIDARIS

RAMASSÀ A ETETACK

Com Col·laborar
Tenim en marxa un projecte a llarg termini al barri
d’Etetack, on gestionem un centre de formació i una
escola de futbol per a infants i joves en risc d’exclusió
social. Amb gairebé 100 nens i nenes inscrits, comptem
amb varis equips masculins i femenins.
En el centre de formació s’hi ofereixen classes de repàs
escolars i també ajudem en l’escolarització de nens, nenes
i joves en situacions més precàries i de vulnerabilitat.
Durant els darrers anys hem treballat en altres projectes
per millorar les condicions de vida de les persones
d’Etetack, com ara facilitar l’accès a l’aigua potable, fent
arribar la canalització ﬁns a la seu del centre, o creant un
fons d’emergència per la crisi del Covid-19.
Esponsoritza el nostre
projecte esportiu i forma
part d’aquesta gran
aventura solidària!

Des de 2014, organitzem un viatge solidari anual a
diferents països del continent africà, on disputem un
partit de futbol amistós contra un dels millors equips del
país, ajudem a ﬁnançar projectes d’ONG alineats amb els
nostres valors i realitzem tallers educatius i lúdics amb els
nens i nenes de l’entitat.
MATERIAL SOLIDARI
Cada any aportem 1 tona de material esportiu i escolar.

EQUIP FEMENÍ INCLUSIU

Finança els Projectes

contes solidaris
Elaborem un conte de cada viatge que serveix com a eina
de sensibilització i de captació de fons.

La nova proposta de l’A.E. Ramassà és la creació d’un
equip femení inclusiu dirigit a noies nouvingudes, en
situació de petició d’asil i/o refugiades, per fomentar la
pràctica esportiva com una eina d’integració i cohesió
social. Aquest projecte compta amb el recolzament d’entitats com l’Agència de les Nacions Unides per als Refugiats
(ACNUR), l’Àssociació de Dones Immigrants Subsaharianes
(ADIS) i Celebreak.

Per Donatius (BBVA):
ES67 0182 8679 7102 0066 5052
Per donacions de Material Escolar i Esportiu,
contacta per telèfon o correu electrònic:
651 811 194
ramassa@ramassa.com

