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1. PRESENTACIÓ DEL PROJECTE 

 

El nostre principal compromís com a Club és el foment de valors mitjançant 

la pràctica de futbol. Valors com superació, treball en equip, respecte, 

integració, tolerància, disciplina, compromís, igualtat, esforç , diversitat, 

solidaritat etc. En aquest sentit , seguim treballant  amb altres entitats del 

barri, com la Casa Solaz Infantil, oferint als nens i joves  una activitat 

esportiva fora d'horari escolar. 

Per segon any, volem continuar fent partícips als nens i nenes del barri 

d’aquests valors sent solidaris amb altres nens que ho necessiten mitjançant 

una campanya de recollida de donatius per a la Casa del Xuklis ( AFANOC ) 

ja que molts d’aquests nens i nenes estudien i conviuen al nostre barri. Com 

sabeu, el nostre club és una entitat molt compromesa al barri de Sant Genís 

dels Agudells, a més de ser l’entitat més antiga del barri. 

D’altra banda, volem contribuir a donar visibilitat a la tasca tan important 

que fa aquesta Associació d’ajuda a les famílies amb nens malalts 

oncològics. 

Tots junts, nens i nenes, entrenadors i entrenadores, mares i pares, així com 

l’equip directiu, estem implicats en l’organització d’aquesta jornada 

solidària d’enguany, que va tenir un gran èxit d’assistència i participació 

l’any passat.  

Tot els diners recollits van ser lliurats en un acte a la Casa del Xuklis, un cop 

comptabilitzades totes les donacions efectuades.  
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 La il·lusió i la satisfacció de la feina feta l’any passat, ens motiven per 

continuar amb la col·laboració i recolzament amb la Casa dels Xuclis i la seva 

tasca. 

Aquesta segona edició de la Jornada Solidaria “ Futbol amb el xuklis” 

comptarà amb la participació de : l’equip directiu, el personal que hi treballa 

al Club, 250 nens i nenes inscrits a les categories d'Escola, Pre-Benjamí, 

Benjamí, Aleví, Infantil, Cadet, Juvenil i Amateur, entrenadors i mares i pares 

del Club. 

Així mateix, l’escola de futbol femení representada amb 150 jugadores 

inscrites en els diferents equips d’Academy, aleví, infantil, cadet, Juvenil i 

Mum’s team. Una opció poc reconeguda en el món del futbol i que fomenta 

la igualtat en l’esport, cosa que recolzem amb molt entusiasme. 

Cal destacar, la seva campanya “Cap nena fora de Joc”, una captació de fons 

destinada a la bossa de beques internes per a les jugadores amb dificultats 

econòmiques en la qual ens vàrem inspirar per al lema de la Jornada 

Solidària Que cap nen@ es quedi en “Fora de Joc”. 

També comptarem amb la col·laboració de diverses entitats i organitzacions 

del barri per dur-la a terme. 

 

 

2. OBJECTIUS 

El foment de l’esport com a eix vertebrador al barri és el nostre principal 

objectiu. Amb aquesta visió i com a part dels Projectes  “Valor afegit” que 

han marcat el nostre full de ruta com entitat, sorgeix aquest projecte solidari 

que té 6 eixos estratègics : 

• Col·laboració amb la Casa dels Xuklis - Associació AFANOC (Associació 

de Familiars i Amics de Nens Oncològics de Catalunya )ubicada a Montbau,  

amb  la recollida  de donatius. 

• L’activitat física i esportiva com a eina bàsica per al foment de 

la salut . 
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• El foment dels valors positius de l’esport com són els valors 

solidaris, d’esforç, diversitat, tolerància, etc entre els nens i nenes. 

Volem formar persones. “Nens que ajuden a altres nens “. 

• L’esport com a instrument integrador, socialitzador i promotor 

de la igualtat. Fer arribar la pràctica esportiva a tots els nens i nenes, 

independentment de la seva cultura o el seu nivell econòmic, com 

una eina de cohesió social al barri. 

• Promoció del Club i el seu projecte esportiu . 

• Promoció del barri de Sant Genís dels Agudells i el seu entramat 

comercial mitjançant la col·laboració dels comerços del barri en la 

Jornada. 

 

3. DESCRIPCIO 

 

El projecte es divideix en 2 fases : 

 Recollida de donatius per a la Casa del Xuklis. 

Col·laboració de diferents entitats de la zona amb aportacions 

econòmiques i materials. 

Una rifa solidària. 

 

 Festa amb activitats esportives. 

 Dia: Dimecres 1 de Maig de 2019 

Lloc : Camp Municipal de Futbol Sant Genís – Institut Vall d'Hebron. 

Dirigit a tothom que vulgui col·laborar. Les activitats seran gratuïtes, 

dirigides per voluntaris entre els que figuraran tant els nens i nenes 

dels diferents equips com el personal dels clubs organitzadors, així 

com col·laboradors addicionals. 

 

4. PLANIFICACIÓ 
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Què farem: 

• Obrir les portes del camp perquè nois i noies tinguin l’oportunitat de 

gaudir i practicar amb diferents activitats esportives relacionades amb el 

món del futbol. 

 Timing: 

• 9:30  Arribada de material a la instal·lació + organigrama de grups 

participants. 

• 9:30 - 10:30 h Muntatge dels diferents esports i organització dels 

dinamitzadors per activitats. 

• 10:30 - 13:30h Realització de les diferents activitats. 

• 13:30 - 14:00h Preparació de l'escenari i retirada de material. 

• 14:00 – 14:30h Cloenda  

• 14:30h  Recollida de material. 

  

 

Espais 

• Chutómetre 

• Activitats dirigides : 

  Futbol Tenis 

  Tres contra tres 

  Joc de precisió 

  Jocs d’habilitats 

Futbolei 
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Distribució d'espais    

                ENTRADA 

Joc de precisió 

 

  

                                Posta T 

 

 

                      Posta T 

 

                   Posta T 

 

5. RECURSOS 

 

Els recursos que disposem són les instal·lacions del camp. El Club assumirà 

la difusió de les activitats, organització etc...La resta es subvencionarà amb  

empreses de la zona i/o col·laboradors amb els Clubs, espònsors, etc. 

 

 

     

 Camps 3x3 infantils  

 Camps FUT TENIS  
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