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QUI SOM
L’Associació Esportiva Ramassà és un club de futbol de Quarta Catalana del
Vallès Oriental fundat el 1975. És ambaixador dels Objectius de Desenvolupament
Sostenible (ODS) de les Nacions Unides i membre col·laborador de l’African Youth
Initiative Network (AYINET). Des de 2020, estem registrats també com a ONGD
El tret diferencial del club és la nostra vessant solidària en el continent africà i en
territori català, iniciada el 2014 i reconeguda a nivell internacional. Utilitzem
l’esport com a eina d’inserció social i com a motor de desenvolupament per a
infants i adolescents en situació de vulnerabilitat.
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El projecte té com a objectiu facilitar la integració de noies de més de 18 anys
nouvingudes, en situació de petició d’asil i/o refugiades, utilitzant la pràctica de
l’esport federat com a eina de transformació social.
Inclusió Social: Inclusió Social: facilitar la inclusió i l’acollida de noies en risc
d’exclusió social que no tenen accés a la pràctica esportiva federada.
Foment de la pau i de la convivència: promoure la convivència entre diferents
comunitats i cultures, apropant les diferents realitats que existeixen en el territori.
Igualtat de gènere: reivindicar, visibilitzar i promoure l’esport femení, combatent
estereotips i prejudicis.

Esponsoritza el
nostre projecte
esportiu i forma
part d’aquesta
gran aventura
solidària!

