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1. INTRODUCCIÓ: 
 

La Fundació Esportiva Grama es una entitat que es dedica a la formació futbolística de 
nens i nenes entre 4 i 18 anys i també de persones en edat adulta amb i sense 
discapacitats. Aquesta última temporada s’ha incorporat una nova activitat a la entitat, 
el Karate Solidari.  

Es un club de futbol que de la mà del seu president, el Sr. Antonio Morales García, 
persona la qual sempre ha estat vinculada al mon del futbol (7 anys treballant a l’esport 
escolar de Santa Coloma de Gramenet, 23 com a President de la U.D.A. Gramenet i 3 
anys com a Directiu del R.C.D. Espanyol) i conjuntament amb un fidel patronat 
encarregat de regir les diferents àrees del Club, va néixer al juliol del 2013 a Santa 
Coloma de Gramenet, Barcelona. 
 
Amb la col·laboració de l’ 
Ajuntament de Santa 
Coloma i de la seva 
Alcaldessa, Núria 
Parlón,  Antonio Morales 
va signar un conveni de 
gestió del Camp 
Municipal de Futbol de 
Santa Coloma per donar 
vida a un estadi que 
demanava a crits una 
nova oportunitat.  
 
Així va ser com La Fundació Esportiva Grama, una entitat nova però amb uns fundadors 
amb gran experiència a l’esquena, es va fer càrrec del Nou Municipal a setembre de 
2013. 
 
Amb molta feina per davant però amb il·lusió, en pocs mesos es va canviar la gespa, 
desinfectar la instal·lació, es van habilitar vestidors en estat ruïnós, es van construir 
noves oficines, es va pintar tot el camp...i encara queden moltes coses a fer!  
 
El club va començar el seu camí amb 23 equips federats dels quals: 
 

- 21 equips van estar federats per la Federació Catalana de Futbol 
- 2 equips van jugar la lliga Cadeca 
- El primer equip va iniciar la seva trajectòria a la categoria Quarta Catalana 

Desprès de 8 temporades la família FE GRAMA ha crescut de valent i així ho reflecteix l’ 
actual estructura: 

- Més de 35 equips 

- Més de 150 voluntaris 

- Diversificació de les activitats 

- Nous objectius envers el seu dit “més enllà del futbol 

Nou Camp Municipal 
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2. ÀMBIT TERRITORIAL: 

 
La Fundació Esportiva Grama està ubicada al municipi de 
Santa Coloma de Gramenet, una de les ciutats de l’ àrea 
del Barcelonès Nord, també anomenat Baix Besòs, 
formada per 120.443 habitants. 
 
La situació geogràfica fa que la majoria de les famílies 
que aposten per el club siguin dels municipis del nord de 
Barcelona: com Badalona i Sant Adrià del Besòs. 
 
Gràcies al prestigi i renom que s’ha aconseguit en tant 
poc temps, fins i tot residents del Maresme, Tarragonès 
i altres regions del Barcelonès escullen la Fundació com 
la seva entitat de referencia. 

 
Santa Coloma de Gramenet ha crescut a la riba del riu Besòs amb l’impuls de les 
migracions de les últimes dècades i ha sigut anomenada com una de les ciutats de l’àrea 
metropolitana amb la renta més baixa per càpita. A més, els seus barris son considerats 
els més desfavorits d’ aquesta comarca. Amb una taxa d’ atur del 24% de la població, el 
PIB  per habitant es pràcticament la meitat que el de la mitja a Catalunya. 
 
Santa Coloma de Gramenet es una ciutat proveïdora de mà d’ obra que treballa fora del 
municipi, fonamentalment a l àrea metropolitana de Barcelona i a les comarques del 
Vallés. Pràcticament no té sòl industrial ni capacitat de generar ocupació interna, 
excepte el petit comerç.  
 
Administrativament, la ciutat està dividida en 6 districtes. La majoria de la població es 
concentra als districtes V y VI, que son també els que acullen a la major diversitat cultural 
ja que, a aquesta zona, més del 55,5% de la població es nascuda fora de l’estat Espanyol.  
 
Marcada per una immigració –el 23% de la població ha nascut fora de Catalunya, i poc 
més del 27%, a l’estranger–, amb perfils poc qualificats, actualment viuen ciutadans de 
més de 100 nacionalitats diferents. Xina ocupa més del 20 % de la immigració; seguida 
de la Marroquí, amb el 16,49%; la pakistaní, amb el 9,32%; i la Bangladesha, amb el 
5,91%. 
 
La progressió exponencial del número d’ immigrants en un curt espai de temps que s’ 
inicia a la primera dècada del segle XXI, va produir un gran canvi al paisatge social intern, 
i la seva imatge urbanística desordenada amb edificacions i habitatges de baixa qualitat 
fan de la ciutat, una regió singular.  
 
 
 
 
 

Escut Municipi Santa Coloma de 
Gramenet 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Sant_Adri%C3%A0_de_Bes%C3%B2s
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3. DESCRIPCIÓ I OBJECTIUS DEL PROJECTE: 

La Fundació Esportiva Grama es un projecte social que ja acull a més de 550 jugadors i 
jugadores de 36 nacionalitats diferents de Santa Coloma i tota la seva àrea d'influència.  
Nens marroquins, polacs, dominicans, equatorians, georgians, kazajos, tailandesos, 
senegaleses, xinesos... una infinitat de cultures i religions que son un fidel reflex de la 
ciutat on s’ubica i davant d’aquest ventall multicultural vol exercir com a eina 
integradora. 
 
 

“Sobre la gespa i 

amb la samarreta 

blava amb l’escut 

que ens identifica, 

no hi han 

diferencies” 

 
 
Amb l’eslògan “més 
enllà del futbol” la 
veritable satisfacció 
d’ aquesta entitat es 
que l’ esport ajudi als jugadors a mantenir-se sans i allunyats dels perills que es poden 
trobar al carrer. 
 
No només volen ser competició sinó la missió es treballar a diari per establir bons 
resultats futbolístics però sobretot a nivell social. 
 
Donant principal importància a fomentar: 
 
- L’ integració de la dona al mon del futbol 
- L’ integració de nens/adults amb discapacitats físiques i/o intel·lectuals a l’esport i 

societat 
- L’ inserció laboral de persones que compleixen mesures penals 
- L’ integració social de nens en risc d’exclusió ja sigui per la seva nacionalitat i/o 

capacitat econòmica de les famílies. 
- La promoció de la mobilització social envers projectes de caràcter humanitari com la 

lluita contra el càncer, etc. 
- Ajuda humanitària a països desfavorits mitjançant l’entrega de roba i material. 
 

Exemple d’això, es el seu projecte social, el qual s’explicarà més endavant. 

 

 

 

 
 

Jugadors de la FE GRAMA 
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4. MATERIALS DE DIFUSIÓ 

 

4.1. INSTAL·LACIONS ESPORTIVES 
 

L’activitat futbolística es realitza en dues instal·lacions gestionades actualment per 
l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet tot i que durant les primeres quatre 
temporades han estat gestionades directament pel club.  
 
 
CAMP MUNICIPAL 

 
Es un estadi municipal amb gespa 
artificial fundat al 1994 i 
actualment utilitzat única y 
exclusivament per la Fundació 
Esportiva Grama. 
 
- Capacitat: 3.700 persones aprox 
- Dimensions: 100 x 62 metres 
- Adreça: Av. Can Peixauet S/N 
- Serveis: bar, gimnàs... 
- Accés: Línia 9 Metro Can 
Peixauet, autobús 42, 35, B19 i 
sortida 30 de la Ronda Litoral. 
 
La gran estructura d’equips amb la 
que treballa la entitat fa necessària 

la utilització de totes les franges horàries disponibles d’ aquesta instal·lació. 
 
El Camp Municipal es la seu social de la Fundació Esportiva Grama i es per tant on es 
poden trobar les oficines del club, obertes tots els dies de la setmana en horari 17:00 a 
21:00 hores. 
 
Desprès de la remodelació que es va fer fa uns quants anys, el club va incorporar un 
despatx on es pot trobar al fisioterapeuta, que dona consulta durant la setmana en 
horari 17:00 a 19:00 hores (excepte els dimarts) i una altre on el Doctor Rosales, 
col·legiat i resident al Hospital Privat Universitari Sagrat Cor, visita a qualsevol jugador 
que necessita de la seva experiència. Aquest últim, com a membre del patronatge del 
club, ofereix els seus serveis de manera voluntària i altruista tots els dimarts de 18:00 a 
20:00 hores. 
 
També s’ha condicionat un gimnàs, on tots els jugadors, sota la supervisió d’un tècnic, 
poden utilitzar l’espai per al manteniment físic o recuperació.  
 
 
 
 

Instal·lacions Camp municipal 
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L’ horari d’entrenaments d’aquesta temporada al Camp Municipal es el següent: 
 

  DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

16:00-17:30 
Juvenil A Fútbol inclusivo (a 

partir de las 
15:30h) 

Amateur Amateur 
Juvenil A 

Amateur Amateur 

          Cadete C 

17:30-18:45 

Benjamín A Escuela Benjamín A Escuela Alevín H 

Benjamín D 
Prebenjamín 

A 
Benjamín B 

Prebenjamín 
A 

Alevín B 

Alevín B 
Prebenjamín 

B 
Benjamín D 

Prebenjamín 
B 

Alevín C 

Alevín D 
Prebenjamín 

C 
Alevín E 

Prebenjamín 
C 

Alevín E 

Porteros F7 Alevín H   Benjamin C Alevín F 

        Alevín G 

            

18:45-20:00 

Alevin A Alevín A Alevín C Infantil D Infantil B 

Infantil D Cadete C Infantil C Infantil C Cadete C 

Cadete D Juvenil A fem. CA fem. F7 Cadete A Alevin D 

Porteros F7 
/F11 

        

  Porteros F7         

20:00-21:30 

Infantil A 
Cadete A Infantil A 

Juvenil A 

Infantil A 

Infantil B Cadete A 

Cadete B 
Juvenil A Cadete B 

Cadete D 

Porteros F11   

            

21:30-23:00 

Juvenil B 

  

Juvenil B Juvenil D Juvenil B 

Juvenil C Juvenil D Juvenil B. fem. Juvenil C 

 
 
 
CAMP LES OLIVERES 

 
Davant la impossibilitat de donar cobertura a tots els equips amb els horaris del Camp 
Municipal, l’ Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet va oferir al club utilitzar aquest 
camp de futbol amb gespa artificial, pràcticament nou.  
 
Amb unes instal·lacions més modernes que el Municipal, la Grama utilitza gran part de 
la franja horària disponible encara que comparteix terreny amb altres entitats, com el 
Santa Coloma Rugby Club.  
 
Totes les categories, excepte el primer equips i els nens d’ escoleta (4-5 anys), entrenen 
un dia a la setmana en aquestes instal·lacions.  
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Les característiques d’aquest 
estadi son: 
 
- Capacitat: 600 persones  
- Dimensions: 105 x 63 
- Adreça: Carretera Font de 
l’Alzina, s/n 
- Accés: Metro Can Zam línia 9, 
autobús M27 
 
 
 
 
 
 

 
 
L’ horari d’entrenaments d’aquesta temporada es el següent: 
 
 

  DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

17:30-18:45 

Benjamín B Benjamin C Alevín D 

Juvenil A fem. 
(medio 
campo) 

Benjamín A 

Alevín H Alevín F Alevín F Benjamín B 

Alevín E (medio 
campo) 

Alevín G Benjamín C 

Alevín G   Benjamín D 

            

18:45-20:00 

Alevín C 
Juvenil B. 

Fem. (medio 
campo) 

Infantil B 
Alevín A IA fem. F7 

Alevín B CA fem. F7 

Infantil C Infantil D 
(medio 
campo) 

(campo entero 
de 18:45-19:45) 

 
           

20:00-21:30 
Cadete C Cadete D 

(medio 
campo) 

Juvenil C 
Cadete B 

(medio campo) 
  

 

Juvenil D  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Camp Les Oliveres 
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4.2. CANALS DE COMUNICACIÓ 

 

Gràcies al departament de Comunicació de la Fundació s’ aconsegueix que tot allò que 

la Grama treballa sobre la gespa de les seves instal·lacions arribi a tot arreu a través 

d’una gran infraestructura comunicativa formada per xarxes socials, una web 

vertebradora i dos canals propis de comunicació com son GRAMA TV i GRAMA RÀDIO.    

  

A través d’aquests mitjans de comunicació es fan públiques totes les iniciatives en les 

que participa la Fundació Esportiva Grama però també compten amb el recolzament de 

mitjans de comunicació externs que ajuden a difondre el missatge solidari, integrador 

que caracteritza a la entitat. 

 

Mitjans com: Radio MARCA, el Mirall.net, Esports en xarxa, jornadaprevia.es, 

FutbolCatalunya.com, son alguns dels mitjans externs que es van ressò de les activitats 

de la Fundació. 

 

Els canals de comunicació propis amb els que el club disposa per difondre la seva missió 
son els següents: 
 

 

INSTAGRAM  @fundaciograma 
 

 
- 4783 seguidors 
- 2124 publicacions 
- Obté 950 visites/setmana 
- 6019 persones visualitzen 

publicacions 
- De mitjana, 7 persones al dia   

accedeixen a la pagina web 
amb l’enllaç d’aquesta 
plataforma 

- S’actualitza el contingut 
diàriament 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Perfil Instagram 
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FACEBOOK     Fundació Esportiva Grama 
 
 
- 5347 seguidors 

- 17280 visites per mes 

- 10500 interaccions 

- 23000 persones aconseguides 

 

 
 
 

 
 

TWITTER     @FundacioGrama 

 

- 5261 seguidors 

- Als últims 30 dies s’han 
realitzat 283 mencions 

- 40.4 mil visites 
- 242 mil impressiones de tuits 

(número de vegades que un 
tuit a aparegut al timeline 
d’alguna persona, seguidor o 
no) 

- Aproximadament 130 tuits 
mensuals 

 
 

GRAMA TV    
 
Aquest es un canal propi del club a 
la plataforma YOUTUBE. 
 
Actualment té: 
- 1310 subscriptors 
- 739 vídeos 
- 2,9 mil visualitzacions 
 
Com a referencia, el vídeo amb 
més visualitzacions es un on es 
reflexa tota l’acció esportiva i 
social anomenat “MUCHO MÁS 

QUE FUTBOL” amb 3.537 visualitzacions.  
 

https://www.youtube.com/watch?v=VKEDo_Ud6U8 

Perfil Facebook 

Perfil Twitter 

Plataforma Grama TV a Youtube 

https://www.youtube.com/watch?v=VKEDo_Ud6U8
https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=https://www.facebook.com/facebook&ei=Z2OVVba1KcysUYPhg_gL&bvm=bv.96952980,d.d24&psig=AFQjCNGcqmxTshm8XtvobE_VTA_ZB9C4eA&ust=1435940066858278
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.fayerwayer.com/2011/07/twitter-cumple-5-anos-desde-que-se-abrio-al-publico/&ei=4WKVVdoWg_xQ8auBwAk&bvm=bv.96952980,d.d24&psig=AFQjCNEg-LpKLhPKI7NsL1LNjem58bwv9g&ust=1435939900197565
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GRAMA RADIO  https://gramaradio.cat/ 

 
Des de setembre de 2017 la entitat té la seva pròpia radio a la que es pot accedir via 
online amb emissió 24 hores.  
 
Aquí es narren en directe tots els partits del 
primer equip tant si juguen a casa o fora, i 
també els del Juvenil A el qual juga a la lliga 
primera divisió nacional i un carrusel de la 
resta dels equips. 
 
A la temporada 2018-2019 es va construir a 
les instal·lacions del Nou Camp Municipal un 
estudi propi de radio, on es realitzen 
tertúlies, debats, entrevistes, etc. que més 
tard es publiquen a les xarxes socials o a la 
programació diària. 
 
Tots els divendres, en horari de 20 a 21 hores, pots escoltar el programa GRAMA TOTAL 
en directe a Grama Radio! 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cartell publicitari programa 

Retransmissió programa a Radio Grama 

Instal·lacions per a la retransmissió dels partits al Camp Municipal 
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PÀGINA WEB OFICIAL 
 
Disposen d’una pàgina web on 
es publiquen les cròniques de 
tots els equips una vegada 
finalitzat el partit, els horaris de 
cada cap de setmana, 
fotografies de la plantilla, etc. 
 
Es manté constantment 
actualitzada per que tots els 
seus seguidors puguin conèixer 
les últimes notícies del seu 
equip. 
 
www.fegrama.cat 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Pàgina web Fe Grama 

http://www.fegrama.cat/
http://www.fegrama.cat/
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5. L’ACTIVIDAT ESPORTIVA: 
 

5.1. ENTRENAMENTS I COMPETICIÓ: 
 
Com s’ha comentat anteriorment, aquesta temporada 2021-2022 la Fundació presenta 36 
equips els quals es detallen a continuació. 

30 Equips federats per la Federació Catalana de Futbol: 
 

- PRIMER EQUIP A TERCERA DIVISIÓ NACIONAL 
Aquest es sens dubte l’evidencia del treball, constància, esforç i sacrifici que es realitza 
diàriament. 
En només 8 anys s’ha aconseguit el que cap club de Catalunya havia aconseguit abans i 
no es res més que guanyar 4 lligues consecutives des de que va iniciar el seu camí al 
juliol del 2013. 
Les primeres passes del primer equip van ser a la Quarta catalana i avui dia s’ està 
competint a lliga Nacional. 

 
Format per una plantilla de 24 jugadors i un cos tècnic d’entrenador, 2n entrenador, 
preparador físic, fisioterapeuta, encarregat del material, fotògraf, 
delegat...pràcticament, més de 50 persones es dediquen exclusivament a aquest equip. 

 
El treball i la constància dona resultats i es per això que entrenen 4 dies a la setmana al 
Nou Municipal. 

 
L’ horari oficial dels partits a casa son els diumenges a les 11:45 hores. 

 
Però el treball no queda aquí, i això es pot observar a l’amplia estructura d’equips per 
categoria que tenen en competició actualment segons el nivell dels seus jugadors.  

 
 

Jugadors del primer equip entrenant 
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- 2 EQUIPS PREBENJAMINS 
- 4 EQUIPS BENJAMINS 
- 8 EQUIPS ALEVINS 
- 4 EQUIPS INFANTILS 
- 4 EQUIPS CADETS 
- 4 EQUIPS JUVENILS 
- 3 EQUIPS FEMENINS  

Disposar d’una organització tan extensa fa que la Fundació no sols busqui bon resultats 
per tenir equips en les màximes categories, com es el cas dels “equips competitius” sinó 
que donen oportunitats a nens i nenes que el que busquen es divertir-se i passar una 
bona estona fent esport. Aquest es l’objectiu dels anomenats “equips socials”, equips 
amb jugadors amb un nivell baix on l’única missió es el seu goig.  
 
3 Equips de Futbol Inclusiu 
Disposen de tres equips amb diferents franges d’edat. Aquest tipus d’activitat es 
desenvoluparà més endavant ja que es una de les que més orgullosos està la Fundació i 
es vol donar una major importància. 
 
2 Equips en lliga Cadeca 
Els més petits de la casa, jugadors amb 4-6 anys, gaudeixen del futbol entrenant dos dies 
a la setmana i disputant partits a la lliga Cadeca cada cap de setmana. 
Per la Grama, es un goig veure’ls entrenar des de ben petitons. 
 
1 Equip de Veterans 
Els més adults també tenen cabuda al club. En la trajectòria de l’equip, els grans de la 
casa han guanyat la Lliga Asociación de Veteranos Aec les temporades 2014/2015 i 
2016/2017. 
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6. EL PROJECTE SOCIAL: 
 

6.1. LES MESURES PENALS ALTERNATIVES (MPA) I EL CONVENI AMB EL DEPARTAMENT DE 
JUSTÍCIA DE LA GENERALITAT 

¿Què son els treballs en Benefici a la Comunitat (TBC)? 
Els TBC son una de les modalitats de les Mesures Penals Alternatives (MPA). Son penes 
d´utilitat pública que afavoreixen l’ educació, la reinserció social i laboral de la persona 
infractora, la qual exerceix una activitat social que serveix al mateix temps com a 
reparació del delicte realitzat.  
 
¿Què son les mesures Penals Alternatives? 
Son penes imposades a l´autor d’ una falta o d´ un delicte lleu o no tan greu i que es 
porta a terme en l’ entorn comunitari. A més, permet a l´ infractor compaginar el 
compliment de la pena imposada amb la seva vida familiar i laboral sense necessitat de 
presó.  
 
¿Qui intervé?  

- El jutjat o el tribunal que imposa la pena. Aprova el pla de treball i decideix sobre les 

possibles incidències que es poden donar durant l’ execució de les mesures.  

- La persona condemnada, que accepta la mesura penal i el pla de treball. Es 

compromet a portar-la a terme amb els nivells exigibles d’ assistència, rendiment i 

comportament. 

- Les institucions privades sense ànim de lucre com la FEG que voluntàriament es va  

adherir amb data 13 d’ abril de 2015. 

 
Resultats aconseguits  

 
Durant el període 13 d’abril de 2013 al 31 de 
desembre de 2019, el número de jornades 
executades ha sigut de 4.012 i les hores treballades 
16.048.  
 
Al 2020, es van fer 3.016 jornades i 12.064 hores. 
 
Des de l’1 de gener de 2021 fins a setembre de 2021, 
han complert les mesures 40 persones, 2.176 
jornades i 8.704 hores. 
 
Això suposa que des de l’inici fins l’actualitat, 141 
persones han complert satisfactòriament les seves 
TBC a les instal·lacions de la Fundació Esportiva 

Grama i s’han realitzat 9.204 jornades de treball i 36.816 hores. 
 
Actualment, estan executant les mesures penals 32 persones. 

Signatura del Conveni amb El Dpt. de 
Justicia 
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D’aquestes xifres cal destacar que amb motiu del Covid-19, es va tenir que ampliar les 
places ja que moltes entitats van suspendre la seva col·laboració amb el programa i el 
club va acollir-les. 
 
El 90% de les persones que realitzen les TBC al club son residents a Santa Coloma i el 
10% restant dels municipis del àrea Metropolitana de Barcelona. 
Aquesta proximitat i la flexibilitat que la Fundació ofereix poder realitzar les mesures a 
qualsevol dia de la setmana i amb horaris molt amplis, ha fet possible compatibilitzar el 
seu compliment amb el seu treball, garantir la conciliació familiar i estalviar temps 
d’anada i tornada. 
 
S’intenta ajustar el calendari de cada persona a les seves circumstàncies personals i 
familiars.  
 
La jornada més comú es la de 4 hores, i poden ser incrementades a petició de l’ 
interessat si disposa de més temps. 
 
Gracies al temps que passa realitzant diverses tasques que necessiten un aprenentatge 
el qual es impartit per la Fundació, tenen majors possibilitats de trobar treball una 
vegada finalitzada la mesura penal.  
 
També, des de la fundació es preocupen de fer un seguiment de cada una de les 
persones que han passat per el club, i a data d’ avui, es pot confirmar que més del 35% 
dels que han finalitzat la mesura penal alternativa estan treballant gracies a aquesta. 
 
Tenint en compte que la activitat principal com a fundació es la formació de futbol base 
amb caràcter general, hem de considerar que dins de l’ esperit solidari la gestió de les 
TBC i les MPA es tota una innovació dins del sector esportiu. Segons ens comenten des 
de Justícia, la Fundació Esportiva Grama son pioners com a entitat esportiva, no només 
por l’ iniciativa de realitzar-ho, sinó també pel gran número de persones que han 
complert o estan actualment realitzant tasques i pels resultats de satisfacció obtinguts 
per totes les parts. 
 
¿Què suposa la gestió integral d’ aquestes mesures des del punt de vista de la 
Fundació?  
Cada mesura s´inicia amb la signatura d’ un compromís entre un/a delegat/da en 
representació del Departament de Justícia, per la persona interessada i per el 
representant de la FEG. En aquesta, es fa constar totes les dades de les parts 
interessades, les jornades que ha de complir, els dies de la setmana que ha d’ assistir, 
les hores que ha de realitzar i el calendari general. 
 
Una vegada signat el compromís, justícia li dona d’ alta a la Seguretat Social i a partir d’ 
aquí, inicia la seva activitat en les instal·lacions que gestiona la Fundació, les quals van 
ser indicades el dia de la signatura pel responsable de les mateixes, que es l’ encarregat 
designat per la Fundació en coordinació amb un Vicepresident de la Fundació per 
controlar l’ hora d’ entrada i sortida, la tasca realitzada, la puntualitat, l’ assistència i el 
comportament respecte als seus companys i responsables de l’ entitat. 
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Cada dia han de signar l’ entrada i sortida en un llistat i qualsevol absentisme ha d’ estar 
comunicat tant a l’ entitat com al jutjat corresponent, generalment sol ser el de Santa 
Coloma de Gramenet. 
 
Durant el compliment de la mesura, el jutge de Vigilància Penitenciaria demana informes 
parcials i copia de les signatures com a comprovant de que el penat està complint amb 
el calendari establert. Si hi ha un incompliment rellevant, la Fundació ho fa constar a 
Justícia i en coordinació amb l’ entitat, es decideix suspendre o no l’ execució de la 
mesura d’ acord amb la gravetat de l’ incompliment. 
 
Una vegada executada la mesura, l’ entitat emet un informe complet d’ avaluació signat 
i segellat pel vicepresident el qual s’ envia a Justícia i el Jutge competent tramita un 
certificat conforme la persona ha complert amb les MPA, evitant d’ aquesta manera anar 
presó amb tot el que això comporta. 
 
Per portar a terme les actuacions corresponents de cadascun dels penats, es té en 
compte la seva vida laboral i la tasca està condicionada a la seva experiència laboral. D’ 
aquesta forma, s’ aconsegueix un benefici per a les instal·lacions, a les quals entre 
entrenaments i partits passen més de 2.000 persones. 
 
Tot això suposa l’ assignació de recursos humans, ja que la Fundació es converteix en els 
ulls del jutge de Vigilància Penitenciaria. Son conscients de la responsabilitat que tenen 
en el compliment de les mesures aprovades. També es necessària l’ assignació de 
recursos econòmics per la compra d’ eines adients, despeses en formació per als que no 
tenen experiència per la seva joventut. 
 
Difusió de l’ activitat 
Des de la Fundació es dona a conèixer a persones, institucions, associacions i fundacions 
en totes les reunions i esdeveniments en els que participen.  
A més, s’està plantejant el projecte a nivell de Federació Catalana de Futbol com a una 
bona pràctica que aconseguiria millorar el manteniment de les instal·lacions esportives 

 
Per acabar, el club va tenir l’ oportunitat d’ assistir a l’ aniversari de Mesures Penals 
Alternatives que es va celebrar el 10 de novembre de 2016. Allà, van coincidir amb  
múltiples autoritats, jutges, professors, advocats, psicòlegs, experts i entitats adherides 
i desprès de molt debats durant aquesta celebració, com a conclusió poden dir “que les 
MPA i les TBC en algunes qüestions son millorables, però tot i això, son sempre la millor 
alternativa que la presó”. 
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6.2. EL FUTBOL INCLUSIU: 

¿Que s’ entén per futbol inclusiu?  
 
Com a persones amb discapacitat entenem que son 
aquelles que tenen deficiències físiques, mentals, 
intel·lectuals o sensorials a llarg termini que, en 
interactuar amb diverses barreres, poden impedir la 
seva participació plena i efectiva en la societat, en 
igualtat de condicions amb els demés (OMS, 2006).  
 
La metodologia del futbol inclusiu es la de integrar a 
persones amb discapacitats dins de l’ estructura d’ un 
club esportiu, en aquest cas, realitzant entrenaments i partits específics per aquest 
col·lectiu.   Però no només es vol integrar-los sinó la motivació màxima del club es la de 
la inclusió com a tal, la qual s’ entén com una actitud de normalització de la diferència.  
  
Per aconseguir-ho, dues vegades al mes, realitzen aquests entrenaments i partits amb 
els jugadors de futbol base, permetent l’entrada de persones diferents a la majoria. És 
a dir, es reuneix en el mateix terreny de joc jugadors amb discapacitats intel·lectuals i 
sense, establint diferents nivells de participació per a que qualsevol esportista tingui el 
grau de discapacitat que tingui, pugui participar en les mateixes condicions que els 
demés.  
  
Els beneficis que l’ esport i l’ activitat física pot aportar a persones amb discapacitats son 
els següents:  
 

- Millora i manteniment de la condició física i coordinació. 

- Prevenció de possibles malalties per la falta de mobilització afavorint així la 

seguretat i flexibilitat del discapacitat en la seva vida diària.  

- Transmissió de valors com l’ autoestima, superació, independència, repte, la 

valia personal, satisfacció de sentir-se útil, etc. 

- Desenvolupament social del discapacitat en termes d’ habilitats socials, relacions 

entre iguals, el reconeixement, l’ empatia, la motivació, el treball en equip...  

- Acceptació i integració plena en la seva comunitat.  

  
Com a conclusió, es pot afirmar que el club no entén la discapacitat com un  problema 
sinó como una oportunitat per l’ enriquiment dels nostres valors en contra l’ exclusió 
social.  
  
No es tracta de competició, es tracta de transmetre que a l ‘esport de la entitat i tenen 
cabuda tots.   
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Els inicis del futbol inclusiu a la FE Grama 
 
Des de la creació del primer equip a l’abril 
de 2016 gràcies a l’organització del Torneig 
Inclusiu de la Fundació Itinerarium a les 
instal·lacions del club, apadrinat per 
Vicente del Bosque, un dels pilars del 
projecte social de la FEG es el futbol 
inclusiu.  
El 24 d’abril, tant la ciutat de Santa Coloma 
com l’ estadi CAMP MUNICIPAL va tenir el 
plaer de gaudir d’un matí entranyable.   
  
Uns 80 nens i nenes de 10 a 12 anys van 
compartir equip amb joves amb diferents 
discapacitats, un d’ells Álvaro Del Bosque, 
fill del ex seleccionador.  
  
Us deixem un enllaç del vídeo que el personal de premsa de la entitat va realitzar i el 
qual resumeix a la perfecció aquell meravellós dia:  
  
https://www.youtube.com/watch?v=cs5AEG2b3hc  
  
Fins i tot la premsa nacional es va fer ressò d’aquest esdeveniment a la ciutat de Santa 
Coloma de Gramenet:  
  
Participants: 
  
Els participants del projecte FUTBOL INCLUSIU son persones amb diferents nivells de 
discapacitats.  Sense buscar obtenir una definició mèdica o psicològica podem establir  
tres categories de discapacitats:  
  

- Persones amb discapacitat lleu: Son persones físicament autònomes amb un 

nivell de coordinació corporal estable, és a dir, relatiu a la seva condició. El nivell 

cognitiu es retardat i tenen algunes dificultats en el llenguatge tot i que poden 

comunicar-se.  

 

- Persones amb discapacitat mitjana Son persones que tenen dificultats en el 

moviment i coordinació, amb alguna eventual deficiència sensorial. A nivell físic 

son persones amb dificultats, però mantenen autonomia a la vida diària. La 

dificultat en la comunicació es sensible, ja que poden processar el missatge rebut 

però tenen problemes a l’ hora de l’ emissió del missatge.  

 
- Persones amb discapacitat greu: Tenen poca autonomia física. La dificultat en el 

llenguatge i comunicació es notòria.  

Jugadors futbol inclusiu de la Fe Grama 

https://www.youtube.com/watch?v=cs5AEG2b3hc%20
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En detall, el col·lectiu que acull al futbol inclusiu son persones amb discapacitat lleu i 
mitjana, algun dels exemples son els següents:  
  
- Persones amb discapacitats intel·lectuals o mentals, és a dir, que pateixen síndrome 

Down o retard mental. 
 
 - Persones amb discapacitats sensorials, és a adir, amb deficiència auditiva o visual no 

arribant a ser completament cecs o sords. - Persones amb discapacitats psíquiques, és 
a dir, que pateixen Síndrome de Asperger, autisme o esquizofrènia.  

 

Els centres professionals dels quals venen aquest col·lectiu coneixen molt més les 
necessitats i sobretot, les possibilitats d’ aquestes persones, es per això que son ells 

mateixos els que estableixen els requisits i criteris de selecció dels participants que 
finalment realitzaran l’ activitat al club.  
  
Actualment es disposa de tres equips de diverses edats que dirigits per la coordinadora 
Eva, entrenen una vegada a la setmana en horari de matí i de tarda.  
  
Els centres col·laboradors encarregats de portar a les persones adients a la activitat son:  
 
EQUIP AMATEUR 1: Centre de Salud Mental Martí i Julià, situat en Lluís Companys, 8 
baix 08921, Santa Coloma de Gramenet (BARCELONA). 
Aquest equip està format per jugadors majors d’edat que entrenen al Nou Camp 
Municipal.   
  
  
EQUIP AMATEUR 2: Fundació Sique - Fundació privada discapacitats intel·lectuals, situat 
al CR. de Sant Isidre, 76, 08912 de Badalona.  

 Equip inclusiu Amateur de la Fe Grama 
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Aquest equip està format per jugadors majors d’edat que entrenen al Municipal les 
Oliveres. 
  
EQUIP  INFANTIL: Centre 
CEE JOSEP SOL, situat al 
CR. Almogàvers, s/n. 
08924 de Santa Coloma 
de Gramenet. Aquest 
equip està format per 
nens i nens de 11 i 14 
anys que entrenen sota 
les ordres de la 
coordinadora, en horari 
lectiu (matí) al Nou Camp 
Municipal amb la 
supervisió dels seus 
monitors. 
 
 
Les activitats esportives que es duen a terme 
 
Les activitats esportives que es porten a terme son les següents:  
 

➢ Entrenaments: En els entrenaments es tracta d’ adaptar el futbol, des de l’ etapa 

inicial, coneguda com a “etapa ego”. 

Els jugadors practiquen habilitats bàsiques com:  

- Controlar la pilota en diferents sentits i direccions fent ús de la conducció. 

- Superar a un adversari a partir del regatge. 

- Finalitzar les acciones d’ atac amb el xut a porteria.  

  
A partir de las bàsiques, s’ enllaça amb les col·lectives: relacionar-se amb el 
company fent ús del “pase” i el control.  

  
➢ Partits: Els partits que es realitzen es fan amb altres entitats esportives. Es 

busquen clubs que ofereixen programes similars i, a partir d’ aquí, la grama 

ofereix les seves instal·lacions per realitzar actes de competició o partits 

amistosos.  

 

➢ Interaccions amb grups del futbol base: Per a que el programa inclusiu ho sigui 

al 100%, ha de portar-se a terme la paraula “inclusió”. Això porta a planificar, de 

manera quinzenal, entrenaments amb jugadors del futbol base que no pateixen 

cap discapacitat.  

Equip inclusiu infantil de la Fe Grama 
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Les activitats estan centrades en l’aprenentatge de conceptes de tècnica i tàctica 
individual bàsiques tenint en compte les capacitats tant permanents com diàries, les 
quals es coneixem gràcies a reunions periòdiques que el club realitza amb els tutors dels 
centres. 
 
Calendari de les activitats 
 
L’ horari de les activitats es troba distribuït en diferents torns, un de matí i un de tarda, 
intentant així, respectar els compromisos professionals o educatius dels participants.  
Es dediquen 2 entrenaments setmanals, amb el seu respectiu cos tècnic, integrat amb 
persones amb discapacitats i entrenadors sense discapacitats i titulats del propi club.  
 
Dos vegades al mes es fan entrenaments en conjunt amb equips de futbol base del club. 
D’ aquesta manera les persones amb necessitats especials poden conviure, evidenciar i 
compartir instal·lació amb altres jugadors.   
 
A continuació es detalla l’ horari específic en el qual es realitzen les activitats:  
 

- EQUIP AMATEUR 1: Dimecres de 16:45 a 17:45h al Nou Camp Municipal  

- EQUIP AMATEUR 2: Divendres de 16:00 a 17:30h.  

- EQUIP INFANTIL: Dijous de 10:00 a 11:30h   

- Dues vegades al mes, cada 15 dies, inclusió en grups d’ equips oficials d’ 

entrenament de la FE Grama.  

- Segons la disposició d’ altres entitats amb el mateix programa, es realitzen partits 

amb àrbitres dos o tres vegades al mes. 

 
Algunes dades d’interès 

Alguns dels exemples del treball diari que la Fundació realitza per aquest col·lectiu son: 

- El dia del futbol inclusiu: Amb la 

presència de Vicente del 

Bosque i del seu fill, Àlvaro, la 

Fundació Esportiva Grama va 

organitzar, el primer dia del 

futbol inclusiu al Estadi CAMP 

MUNICIPAL de Can Peixauet el 

24 d’abril de 2016.  

La jornada va ser multitudinària 

i al torneig hi van participar 

equips com F.C. Barcelona i 

R.C.D. Espanyol.   

 
 Vicente del Bosque i Antonio Morales 
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- Final de la Lliga de Centres Pro-salut mental:  

La Fundació Esportiva Grama va organitzar al juny de 2017 la final de la Lliga de 

centres pro salut mental on diversos equips de tota la geografia catalana van donar-

se cita sobre la nostra gespa per aconseguir el campionat. 

Una matinal d’allò més entretinguda amb exercicis de preparació física abans dels 

partits i amb entrega de trofeus pels participants.   

 

 

- Viatges dels inclusius de 

la Grama:  

A l’Octubre de 2018, els 

nois de l’inclusiu de la 

Grama van viatjar a 

Itàlia per participar en 

un campionat. Una 

experiència enriquidora 

i que ja estan desitjant 

repetir el proper any.  

 

 

 

- Col·laboració amb la Fundació Tallers:  

La Fundació Tallers i la 

Fundació Esportiva 

Grama mantenen amb el 

projecte inclusiu una 

estreta relació. És per 

aquest motiu que, fa 

unes setmanes, els nois i 

noies que treballen en 

aquesta Fundació 

d’integració laboral van 

rebre, de mans del nostre 

President, equipacions 

completes de la Grama 

per que pugui realitzar 

les seves rutines físiques ben equipats com ho fan tots els jugadors de la nostra 

Entitat 

 

 

Jugadors del futbol inclusiu de la Fe Grama i equip contrari 

Lliurament de roba a la Fundació tallers 
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- Campionat de la lliga de centres de dia i de serveis de rehabilitació comunitària de la 

temporada 2018-2019 

 
Equip inclusiu amateur temporada 2018 - 2019 

 
- Torneig del Futbol Inclusiu 2021 organitzat per la Fe Grama 

Com a l’activitat més recent, el dissabte 19 de juny de 2021 quedarà marcat en la 

història de la Fundació Esportiva Grama i del futbol inclusiu català. 

Al Nou Municipal de Santa Coloma es van donar cita quatre equips en el Torneig de 

Futbol Inclusiu que va organitzar la Grama. 

El torneig es va disputar en format de lligueta i Futbol 7. CE Sabadell, PB Special Barça, 

Terrassa FC Femení de Futsal i la FE Grama com a equip amfitrió van fer gaudir a tots 

els assistents. 

La FE Grama es va proclamar campiona del Torneig, la PB Special Barça subcampiona, 

en tercer lloc el CE Sabadell i en quart el Terrassa FC. A més, van ser 

guardonats Leire (Terrassa) com a Millor Portera del Torneig i Sergio (Sabadell) com 

a Millor Jugador del Torneig. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jugador futbol incliusiu i president Fe Grama recollint un premi 
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6.3. KARATE  KYOKUSHIN  SOLIDARI 

Aquesta temporada 2021 – 2022 s’ha incorporat a la 
entitat una nova activitat, el Karate Kyokushin Solidari. 
Amb aquest nou projecte es busca la integració i cohesió 
social mitjançant les arts marcials. 

El projecte comença quan un grup de joves, alguns en risc 
d’exclusió, generen dinàmiques distorsionades al voltant 
del barri de Santa Coloma. Desprès d’alguns intents sense 
èxit, es decideix establir ponts de diàleg per treballar des 
de la convivència i mediació social al territori. 

Aquest diàleg converteix la amenaça en oportunitat. I així neix el karate solidari de la 
Grama, una activitat informal d’entrenaments d’arts marcials portades a terme pel 
nostre director tècnic, Lee Redondo, cinturó negre 1r Dan.  

L’activitat es realitza al Poliesportiu Nou i al Camp Municipal i està dirigit a nens i nenes 
de Santa coloma en risc d’exclusió social, principalment dels barris Rava, Riu Sur i Santa 
Rosa. 

 
Objectius: 

- A partir de la pràctica del karate, generar una alternativa preventiva i 

promocional utilitzant l’esport, com a element de relació  i creixement. 

- Participació voluntària dels alumnes dins del projecte global, fent-lo propi. 

- Fomentar la inclusió dels joves 

- Convertir un conflicte en oportunitat 

- Afavorir la cohesió social a la ciutat 

- Potenciar la multiculturalitat 

- Fomentar hàbits saludables de prevenció respecte al consum d’alcohol,  droga... 

- Activitats de lluita contra les discriminacions culturals, socials,  religioses o de 

gènere. 

Activitat al Camp Municipal 

Escut activitat 
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Per aconseguir aquests objectius, es realitzen les següents activitats: 

- Classes de karate amb un monitor titulat i col·laboradors 

- Participació en campionats. Per això, els joves estan assegurats i federats a la 

Federació de Karate Kyokushin 

- Demostracions de Karate demandes per altres entitats de la ciutat 

- Col·laboració en activitats esportives, educatives i culturals 

- Participació en actes benèfics de la ciutat o Àrea Metropolita de Barcelona que 

fomenti els valors que el club defensa 

- Tertúlies, conferencies, sortides...en col·laboració amb altres entitats amb mateixos 

valors socials 

- Asistencia legal col·legiada als alumnes (tant a nivell penal com administratiu per 

situacions de risc familiar- impagament de serveis bàsics com aigua, gas o llum, 

desnonaments, i situacions penals que no siguin generades por delictes greus abans 

de començar a participar a la activitat). 

- Col·laboració amb altres entitats per treballar la recerca de treballs per aquells 

alumnes en edat activa i que volen iniciar-se al món laboral. 

Donat el perfil social, cultural i econòmic dels participants majors d’edat, aquests 

tenen dificultats per trobar un lloc de treball.  

 

 

I seguint la filosofia del club, es destaquen les següents activitats: 
 
- KARATE INCLUSIU: son classes dirigides a persones amb discapacitats físiques o 

psíquiques on es vol potenciar les aptituds dels participants. 
Com amb el futbol, es vol fer d’eina integradora, però en aquest cas, mitjançant el 
karate. 

 
- “Cap nen/a sense extraescolar”: aquestes classes, en coordinació amb les direccions 

i AMPAS dels col·legis estan dirigides a menors que per motius econòmics no poden 
realitzar activitats extraescolars. Per això, aquesta iniciativa es totalment gratuïta. 

Activitat al Riu Besós 
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6.4. AJUDA HUMANITÀRIA: LA GRAMA AMB ELS REFUGIATS 

La solidaritat de la Fundació 
Esportiva Grama traspassa les 
fronteres i per aquest motiu durant 
2015 i 2016 el seu President, 
Antonio Morales, en representació 
de la FEG, va col·laborar de ben a 
prop amb l’ajuda als Refugiats de 
Síria.   
 
La primera expedició va tenir lloc al 
mes de Novembre de 2015 i les 
sensacions del President van quedar 
plasmades a la premsa escrita i als 
mitjans de comunicació.  

 
La segona expedició va ser el 20 de Març de 2016, on Antonio Morales acompanyat per 
Josep Pitarque, Miguel Ordóñez i Xavier Altozano, van encapçalar una nova expedició de 
material amb destí al port del Pireu, a Atenes, per entregar-lo a les illes de Lesbos i 
Rodes.  
 
La Fundació Esportiva Grama  va col·laborar en aquesta iniciativa cobrint el cost del 
camió que va portar el material fins a la capital grega. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Antonio Morales i Xavier Altozano amb nens de Síria 

Expedició a Lesbos 

Roba lliurada 
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6.5. INICIATIVES SOLIDARIES 

Una Entitat com la Fundació Esportiva Grama, ubicada a una ciutat amb grans carències 
socials i no només pot dedicar-se a la pràctica esportiva i es per això que, dins dels valors 
que el club vol transmetre als joves jugadors,  
una de les principals tasques que han 
desenvolupat des de 2013 és una funció social 
basada en intentar ajudar a qui més ho 
necessita. 
 
Alguns exemples son: 
 

• Cap nen sense joguina:  
Durant les festes nadalenques de 2017 i amb la 
col·laboració de la de Creu Roja del Barcelonès i 
la plataforma Batman de Gramenet es va posar 
en marxa una campanya de recollida de joguines 
per a que cap nen es quedés sense, a la nit dels 
reis. 
La campanya va ser un èxit ja que es van recollir 
200 joguines que van il·luminar el somriure dels 
més petits. 
 
 

• Tots som Gabriel: 
La família de Gabriel Cruz, el petit que va desaparèixer a la província d’Almeria tenia 
arrels colomenques. 

 
El dia 11 de març de 2018, la Fundació Esportiva Grama va organitzar una multitudinària 
concentració en suport a la família de Gabriel. L’acte, aprofitant una jornada de lliga del 
primer equipo, va fer reflectir de nou el caràcter solitari de la Fundació i va ser un acte 
seguit en directe per diversos mitjans de comunicació. (RTVE, TV3, Canal Sur, la Sexta...) 
 
A l’acabar l’acte, malauradament van arribar males notícies des d’Almeria. 

Cartell recollida de joguines 

Jugadors reivindican tots som Grabiel 
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• Ajuda al banc d’alimentació de Santa Coloma de Gramenet 

Durant el Covi-19, la Fundació Esportiva Grama ha 
fet entrega d’un nou carregament solidari al Banc 
d’Aliments de Santa Coloma.  
 
En aquesta ocasió van ser 300 bosses de pa de 
motlle, 50 caixes de galetes i 10 caixes de Nocilla.  
L’entrega la va realitzar l’Encarni Santiago, com a 
Directiva de la nostra Entitat i en Rafael Ortiz, 
responsable de logística.  
 
Aquest no es la primera ni la ultima aportació que la 
Grama ha fet i farà per ajudar als més necessitats. 

 

 

 
 

• Actes solidaris 

S’ha organitzat durant aquests anys 
una sèrie d’actes destinats a la 
recaptació de fons per causes 
solidaries. 
 
El primer acte va ser un partit benèfic 
contra el RCD Espanyol on els 1.700€ 
que es van aconseguir van ser donats 
a l’Institut català d’oncologia de 
l’Hospital de Can Ruti. 

 
 
A aquesta primera experiència benèfica s’han sumat 
grans iniciatives per ajudar a quatre petits colomencs 
com Nacho, Bruno, Pol i Rocío.  
Ell club va col·laborar amb les seves famílies per 
ajudar-los a superar els seus problemes de salut o 
tractar de millorar les seves condicions de vida.  
 
S’ organitzen triangulars i actes utilitzant tots els 
mitjans dels que disposa la entitat. 
 
Un èxit de participació i de col·laboració en tots els 
casos que mostren el caràcter solidari del club però 
també de ciutat de Santa Coloma de Gramenet. 
 

Lliurament d'aliments col·laboradors de 
la Fe Grama 

Cartell publicitari "Sonrie con Nacho" 

Lliurament recaptació al Institut Català Oncologia 
Hospital Can Ruti 
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• No al tancament de la maternitat de l’hospital Esperit Sant 

Davant l’enrenou existent a Santa Coloma per la manca del servei de maternitat, que es 
va traslladar a l’hospital de Can Ruti per motius sanitaris a causa de la pandèmia de la 
Covid 19, la Fundació Esportiva Grama també va fer ressò de la noticia.  

El retorn del servei de maternitat a l’hospital de l’Esperit Sant semblava estar en perill, i 
va voler protestar i adherir la seva queixa a la del malestar i la indignació popular ja que 
aquest servei bàsic i pel qual va lluitar els avis de la població colomenca amb fortes 
manifestacions, no podia desaparèixer de la ciutat. 

Amb una pancarta de 100 metres quadrats que es va penjar al estadi Municipal de Can 
Peixauet, la Grama va donar el suport total a aquesta reivindicació. 

La FE Grama estarà sempre al costat de les causes justes que reivindiquin els seus 
conciutadans i aquesta és una de les més bàsiques que hi ha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Pancarta de reivindicació 
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7. RECONEIXEMENTS 

 
▪ PREMI A L’EQUIP MÉS ESPORTIU concedit per Marcador Catalunya, de Radio Marca 

(2021) 

 

▪ GUARDÓ DE L’ESPORT PER LA TASCA REALITZADA AMB ELS NENS I JOVES DE SANTA 

COLOMA DE GRAMENET concedit per la Fundació Catalana de l’esport (2019) 

 

▪ MILLOR ENTITAT COLOMENCA concedit per l’ajuntament de Santa Coloma de 

Gramenet (2018) 

 

▪ PREMI A LA MILLOR ENTITAT PER LA SEVA TRAJECTORIA SOCIAL concedit per la 

Fundació Mapfre (2018) 
 

▪ PREMI A L’EQUIP MÉS ESPORTIU concedit per Marcador Catalunya, de Radio Marca 

(2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Antonio Morales recollint premi 
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8. CONCLUSIONS: 

El projecte de la Fundació Esportiva Grama neix del passat esportiu de la ciutat de Santa 
Coloma però també de la capacitat d’aquesta ciutat per donar suport i fer seus els 
projectes solidaris que es donen al seu entorn social. 
 
En la vessant esportiva, la FEG treballa més enllà del territori de la seva localitat ja que 
les sinergies de l’entitat permeten ser un referent no només a Santa Coloma sinó també 
a altres ciutats. 
 

Més de 550 joves des dels 4 anys formen part de la Fundació en equips masculins i 

femenins. Entre ells, 32 nens formen el futbol inclusiu, una metodologia elogiada per 

Vicente del Bosque, ex seleccionador espanyol i home entregat a aquesta activitat a 

nivell estatal. 

Altres, colpejats per la crisis econòmica, reben beques que els permeten continuar en 

l’entitat amb el benefici familiar i personal que això suposa. 

L’objectiu de la FEG no només es la formació esportiva i humana dels seus jugadors si 
no també aprofitar l’ajuda de les famílies i amics per donar suport a les causes socials 
que continuadament sorgeixen en els nuclis de la ciutat. 
 

La solidaritat amb els refugiats o el suport incondicional als petits Nacho, Bruno, Rocio 

que pateixen malalties rares son un exemple clar de la lluita de la entitat. 

La Fundació Esportiva Grama, a més, col·labora amb el Departament de Justícia de 
Catalunya per aconseguir que persones amb faltes o delictes lleus puguin complir les 
seves mesures penals amb tasques a la comunitat i evitar així la presó. 
 
En una societat globalitzada i connectada amb la resta del mon les 24h, la Fundació ha 
treballat des del primer minut per estar a l’avantguarda de les xarxes socials. Fixant com 
a centre d’operacions la seva pàgina web fegrama.cat s’ha aconseguit milers de 
seguidors a través de les dos xarxes socials més utilitzades. 
A més d’aquestes xarxes, l’Entitat compta amb el seu propi canal de televisió, GRAMA 

TV i un canal de radio, GRAMA RADIO, on tots els diumenges es retransmet el partit del 

primer equip.  

Tota una xarxa de mitjans per fer arribar a tot arreu la filosofia de la Entitat. 

Es, per tant, un projecte apassionant que en 8 anys ha fet ressò a la ciutat, al seu entorn 
i al mon del futbol i que amb l’esforç i lluita constant de tots els que treballen lluitaran 
per millorar-lo.  


