
PER QUÈ COL·LABORAR?

A.E.Ramassà
encara no formes part d’aquesta

meravellosa història?

www.ramassa.com
segueix-nos a:

ESCANEJA EL QR
I ACCEDEIX ALS DESCOMPTES
DE LES EMPRESES COL·LABORADORES

PER L’ESPORT
Promocionem l’esport com a eina de transformació social, a 
nivell nacional i internacional.

PER LA TRANSPARÈNCIA
Publiquem la memòria d’activitats i econòmica anualment 
per ser el més clars i transparents possible. La trobaràs 
penjada a la nostra pàgina web. Ajudes directes sense 
intermediaris. 

PEL RECONEIXEMENT
Som el primer club de futbol-ONGD ambaixador dels ODS de 
les Nacions Unides, gràcies als projectes socials que impul-
sem any rere any.

PELS ODS
Ajuda’ns a promocionar l’Agenda 2030 i a contribuir a erradi-
car la pobresa, protegir el planeta i assegurar la prosperitat 
per la nostra societat, impulsant una agenda de desenvolu-
pament sostenible.

PER LA SOLIDARITAT
Som un club de futbol solidari, i tenim com a objectiu seguir 
ajudant als col·lectius en risc d’exclusió social a través d’un 
esport tan internacional com és el futbol.

PELS DESCOMPTES
Podràs accedir a diferents descomptes solidaris oferts per 
altres empreses que ja ens ajuden. També podràs oferir el 
teu i rebre clients socis del Ramassà.



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 Desenvolupa-
ment 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 desenvolupa-
ment per a col·lectius en situació de vulnerabilitat socioe-
conòmica. Des de 2020, som també una ONGD.

EMPRESES AFICIÓ

50€
Carnet de soci, adhesiu distintiu i logotip a la web.

100€
Carnet de soci, adhesiu distintiu, publicació a les xarxes
i logotip a la web. 

250€
Carnet de soci, adhesiu distintiu, publicació a les xarxes, 
samarreta de l’A.E. Ramassà i logotip a la web. 

500€
Carnet de soci, adhesiu distintiu, publicació a les xarxes, 
samarreta de l’A.E. Ramassà i logotip a la web. 

1000€
Carnet de soci, adhesiu distintiu, publicació a les xarxes, 
samarreta de l’A.E. Ramassà, lona publicitària a 
A.E. Ramassà i logotip a la web. 

EMPRESES TITULARS

+ DE 1.500€
Carnet de soci, adhesiu distintiu, publicació a les xarxes, 
samarreta de l’A.E. Ramassà, esponsorització del conte 
anual, lona publicitària a A.E. Ramassà.

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.

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’enti-
tats com l’Agència de les Nacions Unides per als Refugiats 
(ACNUR), l’Àssociació de Dones Immigrants Subsaharianes 
(ADIS) i Celebreak.

Qui som

VIATGES SOLIDARIS

RAMASSÀ A ETETACK

COM COL·LABORAR

EQUIP FEMENÍ INCLUSIU

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.

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

FORMA PART DEL NOSTRE 11!
Busquem un equip de garanties que ens permeti 
mantenir- nos a la Primera Divisió de la solidaritat. 

Ajuda’ns i et mostrarem el nostre
reconeixement a final d’any! 


