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Missatge de la junta directiva

Benvolguts col.laboradors/es,

És un enorme plaer presentar la nova memòria de l´AE Ramassà.

Les memòries d´un projecte són com petites pel·lícules escrites sobre els records de les realitats 
viscudes durant l´últim any.

Aquests records s´han de presentar amb resultats econòmics, que alhora fan possible les activitats. 
Què mes bonic que la memòria d´un any estigui farcida de somriures, on els infants amb necessitats 
siguin els protagonistes del treball realitzat pel club de futbol i darrerament ONGD, en què ens hem 
convertit.

Quina joia més gran que els diners vagin dirigits als col·lectius més desfavorits. Vivim un moment, on 
els discursos dels clubs de futbol van dirigits a fomentar els valors d´aquest bonic esport. 

La diferència és que l´A.E Ramassà, té el valor de fer-ho.

A l´escriure aquesta presentació ens ve a la memòria una cita de Montesquieu: 

“Per ser realment grans, hem d́ estar al costat de la gent, no per sobre d́ ella”.

L´A.E Ramassà, ho fa !!!!

La junta 
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QUI SOM

L’Associació Esportiva Ramassà és un club de fut-
bol i ONGD 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).

Aquest 2021, des de l’A.E. Ramassà hem seguit 
treballant per consolidar els projectes socials 
que ja teníem en marxa i hem pogut impulsar-
ne de nous, malgrat la situació actual que vivim a 
conseqüència de la pandèmia per Covid-19. Obrir 
noves vies de treball a nivell nacional era una 
prioritat per a l’entitat. Crear un impacte social 
positiu en la societat que ens envolta, mitjançant 
la pràctica esportiva, sempre promovent els ODS 
en totes les accions que realitzem, i complementar 
la feina que ja veníem fent a nivell internacional.

Estem registrats en el Registre d’Entitats Esporti-
ves de Catalunya amb el número 9745 i en el Re-
gistre d’ONGD de l’ACCD amb el 770.

El tret diferencial del club és la nostra vessant 
social, iniciada el 2014 i reconeguda a nivell in-
ternacional, on potenciem l’esport per al desen-
volupament. Utilitzem el futbol i l’esport com a 
eina d’integració social dels col·lectius més vul-
nerables i com a motor de desenvolupament per 
crear impacte social en les seves comunitats.

 Missió Visió Valors

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 institucions dels 

països on treballem.

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.

Les accions del club es 
regeixen pels següents 

valors: pau, llibertat, 
seguretat, constància, 
companyonia, alegria, 

consciència, compromís, 
solidaritat, respecte, 

humilitat i treball en equip.
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JUNTA

Manel Pujadas

Jordi Grivé Joan Pujadas Marc Larripa

Pere Bufí Joana Tejeo
President Honorífic

Coordinació General Secretari Àrea Social
Cooperació Internacional

President Vicepresidenta
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ORGANIGRAMA
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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 i igualtat de gènere

Accés i reforç a l’educació i altres ser-
veis bàsics: 

Foment de la pau i 
prevenció de la violència

Treballar per aconseguir la inclusió d’aquells 
infants, joves i col·lectius en situació de vulne-
rabilitat socioeconòmica, posant èmfasi en el 
desenvolupament i la creació d’oportunitats de 
les nenes, noies i dones amb les que treballem.

Oferir les mateixes oportunitats educatives a 
tots els infants i joves, sense cap mena de dis-
criminació, com a eina de desenvolupament. 
Facilitar l’accés a altres serveis com la salut, la 
higiene o el sanejament.

Utilitzar l’esport com a mitjà de resolució de 
conflictes. Utilitzem l’esport com a eina d’inser-
ció social i com a motor de desenvolupament.
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La promoció dels ODS és una línia de treball que vertebra totes les accions que portem a terme des 
de l’A.E. Ramassà.

Durant 2021 hem treballat els següents ODS:  

QUINS ODS TREBALLEM
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BASE SOCIAL

Socis sexe

Per població

264 175
66,29%

DonesHomesTotal

12

 

9

8

7

10

40

149

29

89
33,71%

Les Franqueses del Vallès

Montmeló

L’Ametlla del Vallès

Granollers

Altres

Barcelona

Caldes de Montbui

Cardedeu
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AMBAIXADORS I AMBAIXADORES

Victor Ochen

Òscar Milla

Sílvia Puigarnau Adrià Grau Txell Mas

Chema Caballero Xavier Aldekoa Judith Solanas

Bombo Ndir Jordi MèlichSergi Mingote
Activista fundador d’ 

AYINET. Ambaixador dels 
ODS de Nacions Unides i 

conseller d’ACNUR. Primer 
ugandès i l’africà més jove 
en ser candidat al premi 

Nobel de la Pau.

Tècnic de comunicació a 
La Farga de l’Hospitalet i a 
l’HC Piera. Vicepresident 
Federació Catalana de 

Beisbol i Softbol

PhD en Ciències de l’Activi-
tat Física i l’Esport.

Professora i investigadora 
INEFC Lleida.

Atleta de Trail Running

Direcció d’Altaïr Viatges
Fotògraf de natura i viatges

Projectes fotogràfics de 
conservació d’espècies

Actual capitana de l’Equip 
Nacional Absolut Espanyol de 

Natació Artística.
Ha obtingut 4 medalles en els 
Mundials de Natació i 6 més 

en els Europeus, a més d’arri-
bar a ser finalista en els Jocs 

Olímpics de Tokio 2020.
Compagina l’esport amb els 
seus estudis de psicologia

Periodista especialitzat en 
Àfrica Subsahariana i col·la-
borador d’El País. Assessor 

d’ONG.

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.

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.

Activista en DDHH, mediado-
ra social i presidenta d’ADIS 

(Associació Dones Immi-
grants Subsaharianes).

Periodista. Tècnic en comu-
nicació i dinamitzador de 

Torre Barrina, Experiències 
d’Innovació Social. Parla de 

#futbolcat al Tot Gira de 
Catalunya Ràdio.

Llegenda de l’esport 
(1971-2021)

Alpinista i conferenciant.
Coach Executiu.
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PROJECTES

Viatge Solidari

Sensibilització i EPD Equip Femení Inclusiu

Centre Formatiu Etetack
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VIATGE SOLIDARI

2021 ha tornat a ser un any sense viatge solida-
ri de l’A.E. Ramassà. La situació provocada per la 
pandèmia de Covid-19 va trastocar novament la 
planificació del viatge previst a Gàmbia.

La feina feta durant aquest any ha anat dirigida a 
trobar una nova ONG col·laboradora amb qui tre-
ballar i a preparar les activitats pel següent any. 
Així doncs, gràcies a l’ajuda i l’assessorament de 
diferents entitats, principalment per part del Fons 
Català de Cooperació per al Desenvolupament, 
vam contactar amb la Fundació Kalilu Jammeh.

La missió de la Fundació Kalilu Jammeh és con-
tribuir a la disminució de la pobresa extrema de 
les comunitats rurals de Gàmbia, afavorint l’accés 

de la població a l’educació, a l’aigua i a la sani-
tat. D’acord amb els Objectius de Desenvolupa-
ment Sostenible 2030, la Fundació Kalilu Jammeh 
treballa en projectes per a crear oportunitats de 
desenvolupament sostenible a la regió.

El projecte que es va posar sobre la taula va ser 
impulsar la xarxa de distribució d’aigua potable 
en el municipi de Jirong. Durant els darrers me-
sos de 2021 es va treballar en concretar els de-
talls del possible nou viatge (si la pandèmia ho 
permetua) i en la realització d’un nou conte soli-
dari vinculat al projecte a finançar a Gàmbia.



15

ESCOLA DE FUTBOL I CENTRE FORMATIU D’ETETACK

El projecte d’Etetack ha sofert una sèrie de can-
vis molt importants durant aquest 2021. Aques-
ta transformació ha vingut donada gràcies a la 
nova col·laboració que hem impulsat amb el 
Fons Català de Cooperació per al Desenvolupa-
ment, organització formada per ajuntaments 
catalans i altres organitzacions municipalistes 
(diputacions, consells comarcals i mancomuni-
tats), que destinen una part del seu pressupost a 
finançar accions de cooperació al desenvolupa-
ment i de solidaritat amb els pobles dels països 
més desfavorits. Institucionalment, és l’agència 
de cooperació dels municipis de Catalunya i per 
això n’és interlocutor tant a l’àmbit estatal, com 
en l’àmbit català.

Introduir el nostre projecte com a opció perquè els diferents ajuntaments de Catalunya hi puguin 
col·laborar ens ha permès planificar i executar una sèrie d’accions que serviran per millorar i per 
més sostenible la iniciativa, multiplicant l’impacte social de totes les accions. Durant 2021, hem 
aconseguit l’ajuda de l’Ajuntament de Vallromanes i de l’Ajuntament de Vic, i ens han confirmat les 
noves col·laboracions del de Granollers, la Roca del Vallès i Pallejà.
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El projecte en si, fins a començar a treballar amb el Fons Català de Cooperació,  mantenia en marxa 
les mateixes línies d’acció que fins ara:

Objectius de la iniciativa:

- Escola de futbol per a nens i nenes en risc d’exclusió social del barri d’Etetack, en la que hi partici-
pen més de 90 infants en entrenaments setmanals.
- Centre de formació en el que hi s’hi realitzen classes de repàs escolar per a aproximadament uns 
30 joves del barri.
- Ajuda en l’escolarització de 17 nens i nenes en situació de vulnerabilitat socioeconòmica, els casos 
més greus que arriben al centre, quasi sempre infants orfes o amb famílies monoparentals que no 
poden fer-se càrrec dels costos escolars.

L’ajuda rebuda per part de l’Ajuntament de Vic i de Vallromanes ens va donar l’impuls econòmic ne-
cessari per afrontar una sèrie de millores tant en el centre de formació com a la part esportiva del 
projecte. 

Per una banda, el primer que es va dur a terme va ser l’alçat d’una planta de l’edifici del centre for-
matiu. La creació d’un nou espai per acollir més aules era bàsic per seguir realitzant les classes de 
repàs, millorant així també les condicions en les que els nois i noies rebien les lliçons i augmentant-ne 
la capacitat. Aquestes obres van consistir en pujar murs, fer les distribucions interiors, construir les 
escales, realitzar les instal·lacions de lampisteria i elèctriques necessàries, i construir el nou sostre. A 
més, s’hi van fer les instal·lacions necessàries per fer lavabo i una petita cuina. 

Un cop construïda la primera planta del centre 
formatiu, amb les noves aules es podran millorar 
les classes de repàs escolar. En els propers mesos 
es preveu realitzar algunes activitats online con-
juntament amb l’Institut Vall del Tenes de Santa 
Eulàlia de Ronçana, i és per això que s’ha volgut 
equipar el centre formatiu amb un ordinador 
portàtil nou i un projector gràcies a l’aportació de 
Vallromanes. Les converses amb l’institut català 
estan força avançades, i comptar amb aquests 
dispositius facilitarà el correcte desenvolupa-
ment d’aquestes activitats.
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Un altre punt important que hem pogut aconseguir gràcies al suport econòmic rebut és fer que el 
William Mbianda, president de Cefosjec i coordinador del Ramassà a Camerun, tingués l’oportunitat 
d’apuntar-se al curs de la Féderation Camerounaise de Football per obtenir la Llicència B d’entrenador. 
La formació de l’equip local és bàsica per poder seguir millorant el projecte esportiu del barri d’Etetack.

Pel que fa a l’escola de futbol, gràcies a l’apor-
tació fet per l’Ajuntament de Vallromanes vam 
poder comprar nou material esportiu per als 
entrenaments dels diferents equips. També s’ha 
fet la compra d’una rentadora per poder rentar 
les equipacions dels nens i nenes ja que moltes 
vegades, al donar-los-hi les samarretes, les aca-
ben perdent o s’acaben extraviant.

Addicionalment, amb el recolzament de l’Ajun-
tament de Vic vam poder tirar endavant la idea 
que teníem en ment ja feia molt temps de redi-
mensionar, aplanar i refer el camp de futbol del 
barri. Les actuacions van començar a finals del 
mes d’agost, i van finalitzar a finals de setembre, 
amb alguna petita intervenció a principis d’oc-
tubre. Es van contractar màquines anivellado-
res, es va guanyar terreny al turó on es troba el 
camp, s’hi van col·locar tanques protectores i s’hi 
van instal·lar noves porteries. 
Aquestes accions han aconseguit donar-li una 
empenta molt important al projecte. Tant els 
proveïdors, com les autoritats locals i les pròpies 
persones beneficiàries del projecte s’hi han invo-
lucrat des del primer moment. 

El principal problema que vam tenir a l’hora de 
tirar endavant aquestes intervencions van ser 
l’augment de preus de varis dels materials i ma-
tèries primeres. Degut a la crisi provocada pel 
Covid-19, l’escassetat de certs materials va fer 
que el pressupost finalment executat variés una 
mica (molt poc) respecte al que estava inicial-
ment pressupostat.

Actualment, ja comencem a veure l’impacte 
d’aquestes obres, per exemple, en la proposta 
que han fet vàries escoles del barri per poder fer 
les classes d’educació física en el nou camp de 
futbol d’Etetack.
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Aquí podeu observar el pressupost del projecte presentat al Fons Català de Cooperació, en el que 
queden resumides les actuacions realitzades i pendents a dur a terme:
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Des d’aquí volem agrair novament al Fons Català de Cooperació, a l’Ajuntament de Vallromanes i a 
l’Ajuntament de Vic per fer possibles totes aquestes millores del projecte.

CONTE “ETETACK. L’ESPERANÇA D’EN SOP”

ODS TREBALLATS

El fet de no fer el viatge solidari durant 2021 no ens 
va impedir publicar el conte solidari de cada any. 
“Etetack. L’esperança d’en Sop” ens parla de la vida 
d’en Sop, un nen del Nord-Oest de Camerun que 
ha de fugir de la seva terra per escapar de la difícil 
situació que es viu en el territori. Ell i la seva mare 
arriben a Yaoundé en busca d’una nova vida, i és en 
aquesta ciutat on coneixen el projecte del Ramassà 
en el barri d’Etetack. La vida d’en Sop s’omple d’es-
perança: podrà tornar a l’escola i a fer el que més li 
agrada, jugar a futbol de nou.
El text original i les il·lustracions són d’autors locals 
del barri d’Etetack. L’adaptació i pròleg del perio-
dista, assessor d’ONG i ambaixador del Ramassà, 
el Chema Caballero.

TEXT

ACOLORIT DIGITAL: ADAPTACIÓ I PRÒLEG

TRADUCCIÓ IL·LUSTRACIONS ORIGINALS 
AURÉLIEN MBARGA 

 JOËL TAMKO

MARC GIRBAU CHEMA CABALLERO

ALBA COLOMÉ FRANCIS NGOMA

Com cada any, el conte solidari s’utilitza per dur 
a terme les diferents activitats de sensibilització i 
d’educació per al desenvolupament que organit-
zem, xerrades, conferències, actes solidaris, etc. 
També serveix com a eina de recaptació de fons 
que van destinats als projectes solidaris de l’entitat.
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Els entrenaments van començar el 19 de maig, 
amb el suport d’ACNUR Espanya i l’empresa Ce-
lebreak, i el treball conjunt amb entitats socials 
com CEAR, Fundació Apip-Acam i ACATHI per 
contactar amb el col·lectiu de noies que formés 
el grup de jugadores. Des de llavors, hi participen 
un grup de 30 noies de diferents nacionalitats i 
el projecte ha acabat entrant a formar part d’un 
projecte europeu coordinat per la Fundació Barça 
(Projecte SPRING - 
https://fundacio.fcbarcelona.cat/projecte-spring).

FUTBOL FEMENÍ INCLUSIU

El projecte de futbol femení inclusiu el vam poder 
iniciar finalment el mes de maig d’aquest 2021. 
La idea inicial era impulsar aquesta iniciativa a la 
localitat de les Franqueses del Vallès a finals de 
2020, però degut a la pandèmia de Covid-19 i a 
la dificultat de trobar el grup de participants ade-
quat amb l’ajuda d’ADIS, vam haver de posposar 
l’inici de tot el projecte fins a finals de maig i des-
localitzar-lo a la ciutat de Barcelona. 

Dins del projecte “SPRING”, s’implementen activi-
tats esportives i socials amb dones refugiades en 
procés de demanar l’asil o amb l’asil. S’organitzen 
activitats setmanals cada dimecres per la tarda 
de 18.30h a 20.00h. Hi ha un grup d’unes 30 do-
nes de diferents nacionalitats que participen en 
les sessions. Aquestes estan dinamitzades per 
una educadora social y per altres entrenadors 

que són jugadors de l’equip masculí del A.E. Ra-
massà, alguns d’ells també són sol·licitants d’asil. 
A més, oferim un servei per cuidar els infants de 
les participants durant les sessions a prop del 
camp perquè puguin venir tot conciliant amb el 
seu dia a dia.

https://fundacio.fcbarcelona.cat/projecte-spring


21

Objectius de la iniciativa 

Facilitar la inclusió i l’acolli-
da de noies en risc d’exclu-
sió social que no tenen ac-
cés a la pràctica esportiva.

Promoure la convivència 
entre diferents comunitats 

i cultures, apropant les 
diferents realitats que 

existeixen en el territori.

Reivindicar, visibilitzar i 
promoure l’esport femení, 

combatent estereotips 
i prejudicis

Gràcies al projecte, les participants han pogut 
tenir accés a la pràctica esportiva i a noves xar-
xes i cercles de relacions personals que són molt 
importants durant aquesta fase de les seves vi-
des. El més difícil ha sigut trobar les jugadores, 
i ara que hem tingut èxit amb el projecte i tenim 
la seva confiança, hi ha la oportunitat d’aprofitar 
l´espai setmanal que tenim amb les dones per 
aconseguir més impacte i millorar altres aspectes 
de les seves vides.

Durant l’any, a més, s’han fet algunes sortides 
fora de Barcelona per oferir opcions d’oci i lliure 
per les jugadores, com l’acte de cloenda de tem-
porada que es va fer a les instal·lacions de Llero-
na en el mes de juliol, o el partit organitzat contra 
el CF Montmeló, emmarcat dins de les Jornades 
d’Esport i Cooperació que va impulsar l’Ajunta-
ment del municipi.

p e r  a  n o i e s  n o u v i n g u d e s ,
s o l i c i t a n t s  d ’ a s i l

i / o  r e f u g i a d e s  

O D S  A  T R E B A L L A R

Inscrit al Registre d'Entitats Esportives de Catalunya: 9745 | Inscrit al Registre d’ONGD de l’ACCD: 770

651 811 194      620 919 396 | ramassa@ramassa.com | segueix-nos a:

www.ramassa.com

F U T B O L  F E M E N Í  I N C L U S I U

B A R C E L O N A  C I U T A T

AMB LA COL·LABORACIÓ DE:

Pau, constància,

companyonia, conscièn-

cia, compromís, solidari-

tat, respecte, humilitat i 

treball en equip.

Lluitar per una societat 

més igualitària, inclusiva i 

justa, utilitzant l’esport 

com a motor de desenvo-

lupament social.

Ser un referent de l’esport 

català per la seva 

contribució social, en 

l’àmbit nacional i

internacional. 

Missió Visió Valors

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.

QUI SOM

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.

E s p o n s o r i t z a  e l  
n o s t r e  p r o j e c t e  
e s p o r t i u  i  f o r m a  
p a r t  d ’ a q u e s t a  
g r a n  a v e n t u r a  
s o l i d à r i a !
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Amb aquest projecte treballem els següents ODS:
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SENSIBILITZACIÓ I EDP

La feina de sensibilització i d’educació per al 
desenvolupament és una part molt important 
de les accions socials de l’A.E. Ramassà. Donar 
a conèixer el treball que fa l’entitat en quant a 
promoció de l’esport per al desenvolupament és 
bàsic per seguir compartint els valors de l’esport 
i incrementar l’impacte social de les nostres acti-
vitats.

Durant aquest 2021, hem organitzat diferents xe-
rrades en escoles catalanes. Aquestes sessions 
s’han dut a terme amb la participació dels dife-
rents actors que formen part dels projectes de 
l’A.E. Ramassà, coordinadors (també el William 
Mbianda, amb intervencions online des de Ca-
merun) i jugadors del club sol·licitants d’asil i nou-
vinguts (Sahid i Charles). La idea és mostrar tot el 
que desenvolupem a nivell de projectes i veure 
quin impacte té en la vida de diferents persones.
També hem participat en xerrades, conferències i 

hem ofert entrevistes per donar més visibilitat els 
projectes en diferents mitjans. El conte solidari 
“Etetack. L’esperança d’en Sop” serveix també per 
fer difusió sobre el projecte de l’escola de futbol i 
del centre de formació de Camerun.

Paral·lelament, hem seguit treballant la propos-
ta 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 ser-
veixen per promoure els ODS, iniciada l’any 2020,  
sempre dinamitzades pel Jordi Mèlich, l’Adrià 
Grau i l’Òscar Milla. 
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A continuació us deixem un llistat de tot el que hem dut a terme aquest 2021:
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ACTIVITATS 2021

Visita del nostre ambaixador Chema Caballero i dels membres de l’ONG Zerca y 
Lejos a l’escola de futbol i al centre de formació d’Etetack  (22/01/21).

Presentació del nou sponsor de la primera equipació del primer equip masculí, 
l’empresa eGarden Home (29/01/21).
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Inici dels entrenaments per preparar la singular temporada 2020-21, on només 
es jugaria una volta del campionat (11/02/21).

Presentació de la memòria d’activitats i econòmica de 2020 (24/02/21).
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Xerrada als alumnes de 4t de primària de l’escola Virolet de Sabadell. Vam par-
lar sobre projectes que portem a terme des del club, vam fer una videotrucada 
en directe amb el William Mbianda (coordinador a Camerun), i va venir el Sahid 
per a parlar sobre la seva experiència com a persona que ha hagut de buscar asil 
en el nostre país (23/02/21).

Primer partit de lliga de l’equip masculí després del confinament, a casa contra 
el Sant Feliu de Codines B, amb resultat de 0-0 (27/03/21).
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Presentació del nou conte solidari “Etetack. L’esperança d’en Sop”. (23/04/21).

El text ens parla de la vida d’en Sop, un nen del 
Nord-Oest de Camerun que ha de fugir de la seva 
terra per escapar de la difícil situació que es viu 
en el territori. Ell i la seva mare arriben a Yaoundé 
en busca d’una nova vida, i és en aquesta ciutat 
on coneixen el projecte del Ramassà en el barri 
d’Etetack. La vida d’en Sop s’omple d’esperança: 
podrà tornar a l’escola i a fer el que més li agrada, 
jugar a futbol de nou. El text original i les il·lus-
tracions són d’autors locals del barri d’Etetack. 
L’adaptació i pròleg de Chema Caballero

Donació de 30 parells de botes de futbol del futbolista granollerí Carles Pérez, 
actualment jugador de l’A.S. Roma (26/04/21).
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Xerrada a l’Escola Els Cingles de l’Ametlla del Vallès per a les diferents classes de 
6è de primària  (07/05/21).

Durant la xerrada, vam tenir una trucada en di-
recte a Camerun al barri d’Etetack, on el William 
va poder ensenyar-los el centre del club i apro-
par-se a una de les escoles del barri on varen 
veure les aules i els seus alumnes. A més, el Sa-
hid i el Charles varen poder explicar les seves vi-
vències fins a arribar al nostre club.

Inici dels entrenaments del projecte de futbol femení inclusiu dirigit a noies 
nouvingudes, sol·licitants d’asil i/o refugiades a Barcelona. Es realitza la prime-
ra sessió en el camp de futbol del Carmel, gràcies a la col·laboració de l’empresa 
Celebreak, i amb el suport d’ACNUR Espanya, CEAR, ACATHI i la Fundació Apip-
Acam (19/05/21).
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Cursa solidària organitzada pels alumnes de 6è de primària de l’Escola Els Cingles 
per donar suport als projectes de l’A.E. Ramassà.  (03/06/21).

Sopar de final de temporada i celebració els 90 anys del president honorífic del 
club, el Manel Pujadas, a l’Hotel Granollers (12/06/21).
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Xerrada als alumnes de 4t, 5è i 6è de primària de l’Escola Bertí de l’Ametlla del 
Vallès. Participació del Charles i del Sahid, i presentació del conte solidari “Ete-
tack. L’esperança d’en Sop” (10-11/06/21).

Campanya solidària del Col·legi Badalonès i aportació econòmica per donar su-
port als projectes de la nostra entitat (23/04/20).
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Aportació econòmica rebuda per part de l’Escola Virolet de Sabadell gràcies a 
la campanya i el calendari solidari que van editar des de la classe dels Reivin-
dicatius i Reivindicatives per recaptar fons pels projectes de l’A.E. Ramassà 
(18/06/21).

Últim entrenament de la temporada de l’equip masculí. Finalitza la lliga en 5a 
posició, després d’una temporada atípica marcada pel Covid-19 (01/07/21). 
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Presentació del vídeo de l’A.E. Ramassà, realitzat per Bitakora Films, per donar a 
conèixer la feina que fa l’entitat i trobar nous col·laboradors. Hi participen per-
sonatges com ara la Laia Ferrer, Marta Bosch, Xavi Torres, Xavi Valls o Hristo 
Stoichkov (08/07/21).

Assemblea anual de socis i sòcies de l’A.E. Ramassà a la Masia Can Ribas de les 
Franqueses del Vallès (13/07/21).
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Cloenda de la temporada del projecte de futbol femení inclusiu per a noies nou-
vingudes, sol·licitants d’asil i/o refugiades amb un últim entrenament al camp 
municipal de Llerona, i el posterior pica-pica de comiat (21/07/21). 

Inici del programa d’estiu Vacances Utiles organitzat per Cefosjec i el nostre 
equip de Camerun. Es tracta d’un casal d’estiu per a nens i nenes del barri d’Ete-
tak on es realitzen activitats tant esportives com culturals i educatives 
(01-31/07/21).
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Inici de la pretemporada del primer equip masculí per preparar el començament 
de la lliga 2021-22 (16/08/21).

Partit amistós de l’equip masculí contra el juvenil B del CE L’Hospitalet, a l’Estadi 
Municipal de la ciutat (05/09/21).
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Anunci de la nova col·laboració amb la Fundació Barça per introduir el projec-
te de futbol femení inclusiu dins del Projecte europeu SPRING, coordinat per la 
fundació. Es tracta d’un projecte dirigit al col·lectiu de persones refugiades que 
també es realitza a Grècia, Alemanya i Dinamarca (16/09/21).

5a edició del Torneig Manel Pujadas contra el CE Bigues (18/09/21).
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Inici de la lliga 2021-22 al camp del FC Palau-Solità i Plegamans, amb derrota per 
4-3 (26/09/21).

Inici de la nova temporada del projecte de futbol femení inclusiu per a 
noies sol·licitants d’asil i refugiades a les instal·lacions d’Esports UB, amb la 
incorporació de noves participants, formant ja part del projecte SPRING de la 
Fundació Barça (06/10/21).
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Presentació de l’obra de teatre “Siyahamba” de la companyia Frec a Frec, on 
s’aborden temes quotidians sobre el racisme, protagonitzada entre d’altres per 
nois refugiats com el Sahid, jugador de l’A.E. Ramassà (16/10/21).

Nova xerrada a l’Escola Els Cingles de l’Ametlla del Vallès per parlar sobre els 
projectes de l’A.E. Ramassà, amb la participació novament del Sahid i el Charles, 
i amb connexió en directe del William des de Camerun (08/11/21).
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Participació en les Jornades d’Esport i Cooperació organitzades per l’Ajunta-
ment de Montmeló. En primer lloc, es va realitzar una taula rodona per parlar 
dels nostres projectes, juntament amb la Fundació Barça, el Fons Català de Coo-
peració per al Desenvolupament, ONAT Foundation i Esport Solidari Internacio-
nal. Al finalitzar, es va jugador un partit entre les integrants del projecte femení 
inclusiu i les jugadores del CF Montmeló UE (21/11/21).

Presentació de la campanya de Nadal del torró solidari Etetack. Tots els fons 
aconseguits aniran destinats a seguir treballant amb els projectes socials de 
l’entitat. Un treball fet per Xócala, una empresa amb caràcter social que ha po-
sat tota la il·lusió i la seva professionalitat per aconseguir crear aquest deliciós 
torró de xocolata i fruites tropicals (30/11/21).
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Participació en el projecte d’investigació “FUTURE++ Sport and Social Inclusion: 
Future for Children” que està realitzant l’Institut Nacional d’Educació Física de 
Catalunya (INEFC), finançat pel programa Erasmus + de la Unió Europea. Aquest 
projecte té com a objectiu principal l’anàlisi de les necessitats formatives i el 
desenvolupament de la formació de les persones que treballen en l’àmbit de 
l’activitat física amb persones en risc d’exclusió social (24 i 29/11/21).

Participació en la 17a edició del Sopar Solidari d’Esport Solidari Internacional 
a l’Hotel Catalonia Plaza de Barcelona, on vam poder mostrar tota la feina que 
fem i els projectes que gestionem (09/12/21).
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Entrevista al canal de televisió VallèsVisió per parlar del projecte de futbol fe-
mení inclusiu i de la resta d’iniciatives que duem a terme des de l’A.E. Ramassà 
(09/12/21).

Entrega de les cistelles de productes de proximitat i ecològics de Fruits Sagarra i 
La Tavella a les participants del projecte de futbol femení inclusiu. La iniciativa 
anava lligada a una visita a les seves instal·lacions i a una xerrada sobre esport 
i nutrició, però va ser cancel·lada a última hora per les afectacions del Covid-19 
(15/12/21).
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Organització del torneig de futbol nadalenc “Ramassà Festi Foot 2021” a Ete-
tack, amb la participació d’altres equips de diferents barris de Yaoundé. Aquest 
gran esdeveniment va servir per estrenar el nou camp de futbol, remodelat i 
ampliat gràcies al suport de l’Ajuntament de Vic través del Fons Català de Coo-
peració, així com la nova planta del centre de formació (18/12/21).

Festa solidària de Nadal organitzada per l’Institut Vall del Tenes de Santa Eulàlia 
de Ronçana per recaptar fons pels projectes d’Etetack. Es va organitzar un con-
cert en streaming i un torneig de futbol solidari (18/12/21).
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INFORME ECONÒMIC

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS

Resultat de l’exercici

70000000 Quotas socis
70000003 Donacions
70000010 Ingressos sponsors
70000099 Ingressos no exempts

8.149,33
56.003,51
11.673,85
26.559,05

64000000 Sous i salaris
64000001  Sous i salaris deduc.
64200000  Seguretat social a càrrec de la
64200001  Seg.Social deduïble

-13.152,03
-4.620,98
-4.394,17
-1.543,90

74000000 Subv.,Dona. I llegats explota. 5.165,32

63000000 Impost corrent -5.098,54

62500000 Primes d’assegurances
62600000 Serveis bancaris i similare
62700000  Publicid., Propaganda i rr.Pp.
62800001 Consum elèctric
62900000 Altres serveis
62900004 Altres despeses
62900005 Despeses dev.Viatges

-412,08
-204,80
-356,96
-447,18

-1.219,62
-36.928,80

-525,00

Import net de la xifra de negocis 102.385,74

Altres ingressos d’explotació 5.165,32

Despeses de personal -23.711,08

Resultat d’explotació 43.745,54

38.647,00

Resultat abans d’impostos 43.745,54

Impuestos sobre beneficios -5.098,54

Altres despeses d’explotació -40.094,44
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BALANÇ DE SITUACIÓ ACTIU

BALANÇ DE SITUACIÓ PASSIU

Actiu corrent

PATRIMONIO NETO

Fondos propios

Capital escriturado

Otras Reservas

PASIVO CORRIENTE

Otros acreedores

T O T A L   PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Clients vendes i prestació de serveis

Cltes.vendes i prestació serveis CP

T O T A L   A C T I U

Altres deutors

VII. Efectiu i altres actius líquids equival

III. Deutors comercials i altres comptes a cob. 22.150,00

78.992,83

66.432,97

66.432,97

7.180,01

20.605,96

12.559,86

12.559,86

78.992,83

22.150,00

22.150,00

78.992,83

0

56.842,83

10100000    FONDO SOCIAL

11300000    RESERVAS VOLUNTARIAS

Acreedores comerc. y otras cuentas a pagar

41000011    ESCENARIGRAFIC, S.L.

41000492    LOCTER GRUP, S.L.

47500000    HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA PO

47510000    HP, ACREED. RETEN. PRACTICADAS

47520000    HP,ACREED. IMPUESTO SOCIEDADES

47600000    ORGANI.DE LA SS.SS.,ACREEDORES

7.180,01

20.605,96

12.559,86

2.026,89

30,98

4.560,45

667,95

4.616,90

656,69
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COL·LABORADORS I SPONSORS

Ajuntaments i Patronats

Amb el suport de:

Escoles i col·legis

Col·laboradors Esportius
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Espònsors
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Entitats i organitzacions socials
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VOLS COL·LABORAR?

 BBVA: ES6701828679710200665052

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 
solució 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!

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

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 
transformació 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:

TRANSFERÈNCIA

FES-TE SOCI

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!
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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



/aeramassa @aeramassa

A.E.ramassà @a.e.ramassà

@aeramassa

Número d’inscripció al Registre d’Entitats Esportives de Catalunya 9745
Número d’inscripció al Registre d’ONGD de l’ACCD 770

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

ramassa@ramassa.com / internacional@ramassa.com 

www.ramassa.com

https://www.facebook.com/aeramassa
https://twitter.com/AERamassa
https://www.youtube.com/channel/UC84NP2lgSxKp6hpiK7A5Plw
https://www.linkedin.com/company/aeramassa/
https://www.instagram.com/aeramassa/
https://www.google.com/maps/search/Edifici+NEC+%E2%80%93+Carretera+de+Ribes,+4+Despatx+105.+08520+-+Les+Franqueses+del+Vall%C3%A8s/@41.6355084,2.2944276,17z/data=!3m1!4b1
http://ramassa.com

