
LLaa    ffoorrççaa    dd’’uunn    
sseennttiimmeenntt    ccoolloommeenncc

Més Més 
que que 
futbolfutbol



La Fundació Esporti-
va Grama té la voluntat
de donar a conèixer les
seves activitats. 

Per fer-ho, l’equip de
comunicació treballa
amb diferents eines
oferint continguts molt
diversos  que no només
permetin als seus afi-
cionats seguir-hi l’ac-
tualitat, sinó també do-
nar a conèixer el club, la seva forma de fer i la seva
identitat a la resta d’amants de la competició, del fut-
bol o fins i tot de Santa Coloma.

Sota el reconeixible nom de Fundació Esportiva
Grama, és senzill accedir als comptes oficials de les
xarxes socials del club. Tant Facebook com Instagram
i Twitter, ofereixen als seus seguidors les últimes notí-
cies del club.

A més d’ informació bàsica, com l’anunci de partits
de la pedrera, del primer equip o la publicitat d’actes
importants, les xarxes són la font més immediata i de
més confiança pel seus aficionats.

D’altra banda, podent informar de fitxatges, canvis
d’ultima hora o eventualitats esepecials, serveixen
com un canal de comunicació directe del club amb els

seus seguidors, i així ho demostra la seva gran
activitat, amb freqüents actualitzacions diàries a
les tres plataformes.

D’altra banda, la Grama fa servir d’altres eines
que permeten generar un tipus de contingut dife-
rent, més complet, que fan de l’equip colomenc
una entitat més propera.

YOUTUBE - Grama TV
La batejada com Grama TV, el canal de YouTube

oficial de la FEG, utilitza els vídeos per compartir l’ac-
tualitat del club i arribar als seguidors d’una forma
més visual.

Amb 2.900 visualitzacions de mitjana, un d’els
exemples del contingut que ofereix Grama TV és  el
seu vídeo amb més visualitzacions: "Mucho Más Que
Fútbol". Amb 3.537 visualitzacions, fa un recull i
mostra tota l’acció esportiva i social del club

PODCAST - Grama Ràdio
Des de setembre de 2017, a l’entitat té la seva

pròpia ràdio 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 com si juguen
fora, inclós els del Juvenil A de
Primera Divisió Nacional i un
carrousel de la resta dels equips. 

A la temporada 2018-2019, es van
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La FE Grama brilla en el
món de la comunicació

INSTAGRAM 
@FundacioGrama

5.030 seguidors 
2.319 publicacions 

950 visites cada setmana 
6.019 impressions per 

publicació
Contingut actualitzat 

FACEBOOK
Fundació Esportiva Grama

- 5.356 seguidors 
- 17.280 visites per mes 

- 10.500 interaccions

TWITTER
@FundacioGrama

5.328 seguidors   
242.000 impressions cada 

publicació
283 mencions l’últim mes

Unes 130 publicacions 
mensuals 

YOUTUBE
Grama TV

1.350 subscriptors 
777 vídeos 

362.214 visualitzacions 
totals

construir a les instal·lacions
del Nou Camp Municipal un
estudi propi de ràdio, on es
fan tertúlies, debats i entre-
vistes que més tard es publi-
quen a les xarxes socials o a
la programació diària. Tots
els divendres de 20h a 21h
s’hi pot escoltar el progra-
ma estrella GRAMA TO-

TAL en directe a Grama Rà-
dio.

WEB - fegrama.cat/
La Grama disposa d’una

pàgina web on es publiquen
les cròniques de tots els
equips, també de la pedrera,
una vegada finalitzat el par-
tit, els horaris de cada cap

de setmana, fotografies de
la plantilla  i reportatges o
notícies interessants sobre
el primer equip o el club en
general. 

Es manté constantment
actualitzada per tal que tots
els seus seguidors en puguin
conèixer les últimes notí-
cies.
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Una entidad
con 9 años
de historia

El club nació el julio de
2013 en Santa Coloma de
Gramenet de la mano de
uno de los hombres con
más experiencia a sus es-
paldas, Antonio Morales.

Siempre vinculado al
mundo del fútbol (siete
años trabajando en el de-
porte escolar de la ciudad,
veintitrés como presidente
de la UDA Gramenet i tres
años como directivo del
RCD Espanyol), Morales,
junto con un fiel patronato
encargado de regir las di-
ferentes áreas del club, se
encargó de erigir la enti-
dad que hoy día conoce-
mos.

La FEG empezó sus an-
danzas con 23 equipos fe-
derados, 2 de ellos en liga
Cadeca y un primer equi-
po que iniciaba su trayec-
toria en Cuarta Catalana.
Tras ocho temporadas, la
Grama ha crecido expo-
nencialmente, y así lo re-
fleja su actual estructura,
con más de 35 equipos,
más de 150 voluntarios
e infinidad de objeti-
vos "más allá del fút-
bol".

El club se ha ganado
que las familias de los
municipios del norte de
Barcelona apuesten por
la Grama. Incluso, gracias
al prestigio y el renombre
que han conseguido en tan
poco tiempo, el club ha
conseguido que residentes
en el Maresme, Tarragona
y otras regiones de Barce-
lona escojan a la Grama
como su entidad futbolís-
tica de referencia. 
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La FE Grama es ya una reali-
dad. Esta entidad, fundada en
2013 para devolverle a la ciu-
dad de Santa Coloma lo que ya
tuvo en su día, ha ido creciendo
día a día, temporada a tempora-
da, en número de equipos, en
número de jugadores, en presu-
puesto y sobre todo, en calidad
social. Porque éste es el princi-
pal objetivo. 

Cuando retorné al fútbol co-
lomense, el club decano se ha-
bía convertido en un valle de
lágrimas. La entidad que años
atrás había presidido y había
dejado a un solo gol (no hubo
suerte en Jerez y mucha menos
en Irún donde merecimos ese
ansiado ascenso) del fútbol
profesional, se estaba desan-
grando poco a poco por la ma-
la y displicente gestión de pre-
sidentes, muchos de los cuales

Con la mirada puesta
siempre hacia adelante

Servir a la ciutat amb
l’esport per a créixer

no eran de Santa Coloma. 
Estudiamos su situación, pe-

ro revertirla era imposible. Las
deudas eran millonarias, no so-
lo a particulares y muy triste-
mente a empleados que hubie-
ron de cobrar del fondo de ga-
rantías, también a la Hacienda
Pública, la Seguridad Social y
el Ayuntamiento. Siquiera se
sabía el total de la deuda que al-
gunos de los dirigentes que me
sucedieron hubieron de pagar
de sus pensiones y sueldos
(aunque afortunadamente la
Justicia les devolvió el dinero). 

Era imposible hacer cual-

quier esfuerzo porque la deuda
con el consistorio impedía ju-
gar en el Nou Municipal y el
exilio era inevitable. El futbol
de base se había vendido a otra
entidad que ya no existe para
beneficio de no se sabe quién
de manera torticera y el primer
equipo descendía sin parar has-
ta la Tercera Catalana. Y curio-
samente, nadie habla de quien
la llevó a lo alto ni de quienes
la bajaron al infierno actual.

Había que coger el toro por
los cuernos y empezar de cero.
No quedaba otra. Quienes hun-
dieron el club decano han per-

sistido en su idea y pretenden
celebrar centenarios que la his-
toria ha demostrado que son in-
ciertos y trapichean con planti-
llas escasas que no llenan las
actas, cambiando de campo
constantemente y dejando un
mal sabor de boca que la histo-
ria de la UDA Gramenet no se
merece.

Me da lástima y me enrabia a
la vez, pero no queda otra cosa
que mirar hacia adelante, que
seguir con nuestra idea fomen-
tada en una racionalización de
recursos, en un trabajo serio,
honesto y, sobre todo, social.

La Fundación Grama trabaja
para la ciudad y sus ciudada-
nos, lucha por quienes forman
parte de ella y por quienes, me-
nos favorecidos, necesitan ayu-
da. 

Las medidas penales que
ayudan a persona que buscan
pagar sus deudas con la justi-
cia, los equipos inclusivos que
quieren integrar a través del de-
porte a un colectivo estigmati-
zado hasta ahora, los equipos
femeninos que quieren visibili-
zar un fútbol que es necesario
potenciar...

Este es nuestro objetivo,
nuestra lucha y nuestro esfuer-
zo es para ellos y para los niños
y jóvenes de la ciudad. Y tam-
bién para con los aficionados al
fútbol que se merecen ver el
mejor en nuestro magnífico
Nou Camp.

És patent que la Fundació
Esportiva Grama, des del
seus inicis fa nou anys, sem-
pre ha volgut anar un pas
més lluny del que s’espera
d’una entitat futbolística.
Nascuda com una entitat de-
dicada al futbol de base de
nens i nenes de 4 a 18 anys i
també d’adults, ha promogit
el seu vessant social y soli-
dària al màxim, una premis-
sa que mai ha estat negocia-
ble.

“Més enllà del futbol”,
deixa patent l’eslògan de la
fundació. No només s’aspi-
ra a competir al màxim ni-
vell esportiu, també la mis-
sió que tenen encomenada
els seus patrons passa per
procurar que els bons resul-
tats futbolístics estiguin
acompanyats en tot moment
de valors positius pels joves
i no tan joves, mantenint-los
sans i estalvis dels perills
que suposa estar al carrer en
la societat actual. 

Els objectius de l’entitat
són un reflex d’allà on arre-
la aquest projecte. La Fun-
dació Esportiva Grama pre-
senta uns forts lligams amb
la seva ciutat, Santa Coloma
de Gramenet, una conurba-
ció humil i obrera sustenta-
da al llarg de la història per
la migració, tant la interna
com l’externa. 

Enguany, segons l’Ides-
cat, el municipi acumula un
21 per cent de població nas-
cuda fora de Catalunya i un
32 per cent que ho ha fet a
l’estranger. I no només això,

Santa Coloma és la localitat
amb la renda familiar més
baixa d’entre les deu ciutats
amb més població de Cata-
lunya, on ocupa la novena
posició.

La FE Grama està orgullo-

sa i molt implicada amb els
seus orígens; s’embeu de
l’atmosfera a la qual pertany
i enfoca tots els seus objec-
tius cap al desenvolupament
de la ciutat que representa. 

Alguns dels seus propòsits

són: la integració de la dona
al món del futbol, la integra-
ció dels jugadors amb diver-
sitat funcional a l’esport i a
la societat, la inserció labo-
ral de persones que com-
pleixen mesures penals, la
integració social de nens en
risc d’exclusió, l’impuls a
iniciatives de caràcter hu-
manitari i l’ajuda humanità-
ria a països desafavorits.

Definitivament, la FE
Grama va més enllà del fut-
bol, ja que pretén ser un su-
port al progrés de Santa Co-
loma i concretament pels
seus ciutadans més humils.
Un exemple de tot el que
l’esport pot suposar per la
societat.
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A. Morales i M. García,con la representante de Justícia

La Grama i la seva gent d’arreu.



Des del seu naixement, la
FE Grama sempre ha tingut
clar l’incalculable valor
d’una bona base. 

En només vuit anys, el
club ha passat de tenir 23
equips federats a tenir-ne
més de 35, que suposen una
afluència constant no només
de jugadors, sinó d’un gran
talent que desemboca cada
any als equips de més rang.

Dels 30 equips federats de
la FEG, destaquen l’Aleví A
a la Primera Divisió, els Ca-
dets A i B a la Preferent i el
C a la Primera Divisió.

Finalment, els Juvenils,
amb el B a Primera Divisió i
l’A a la Lliga Nacional, que
lluita per l’ascens a la Divi-
sió d’Honor, la màxima ca-
tegoria a nievll estatal situat

en la primera plaça d’as-
cens, que és l’objectiu
pel que es lluita aques-
ta temporada.
Disposar d’una orga-

nització tan extensa fa
que la Fundació no no-
més valori bons resultats

i equips a les màximes cate-
gories, com és el cas dels
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“equips competitius”, sinó
que també doni oportunitats
a nens i nenes amb l’objec-
tiu de divertir-se i passar
una bona estona amb el fut-
bol. Es tracta dels anome-
nats "equips socials", on la
principal missió és gaudir
de l’esport i nodrir-se dels
seus valors positius. 

Per encabir tota la seva es-
tructura, el club aprofita al
màxim el seu estadi, el Nou
Municipal de Santa Colo-
ma. Donada la seva magni-
tud, la Grama precisa de to-
tes les franges horàries d’u-
na instal·lació que al 2013
va contribuir a remodelar. 

Enguany, amb la gespa
canviada i els vestidors re-
habilitats, l’estadi també va
construir noves oficines, on
hi resideix la seu social del
club; un despatx on s’ofe-
reix el servei d’un fisiotera-
peuta tots els dies de la set-
mana excepte dimarts, i un
últim despatx on el Dr. Ger-
man Rosales, col·legiat i
resident a l’Hospital Sagrat
Cor, ofereix els seus serveis
de manera voluntària i al-

truista tots els dimarts.
La instal·lació, a més, in-

corpora un gimnàs on tots
els jugadors, sota la supervi-
sió d’un tècnic, poden utilit-
zar l’espai per realitzar
manteniment físic o accele-
rar-ne les recuperacions.

Davant la impossibilitat
de donar cobertura a tots els
equips amb els horaris del
Camp Municipal, la Grama
també fa ús de les modernes
instal·lacions del Camp de
Les Oliveres, on comparteix
terreny amb altres entitats
com el Santa Coloma Rugbi
Club. 

Totes les categories ex-
cepte el primer equip i els
nens de l’escola hi entrenen
un dia a la setmana.

El primer equipo,
el orgullo del club 

Contando con una base
potente,  el primer equipo
es siempre el que encabe-
za e ilusiona a la entidad
para seguir luchando por
la mejora deportiva y so-
cial.

Punta de lanza del fút-
bol colomense, la FE Gra-
ma compite en la nueva
Tercera División RFEF y
su objetivo és aspirar a la
máxima categoría que sea
posible, siempre respetan-
do sus raíces my con la
ayuda de las incorporacio-
nes de los jugadores que
vienen de la base.

Trabajo, constancia, es-
fuerzo y sacrificio son pa-
labras que describen a la
perfección un proyecto
que en ocho años ha con-
seguido lo que nadie con-
seguido antes. Cuatro as-
censos desde que el club
inició su camino en julio
de 2013, que han plantado

al primer equipo de la FE
Grama de la Cuarta Cata-
lana a Tercera, equiparan-
dose a a equipos históri-
cos del fútbol catalán co-
mo la UE Sant Andreu, la
UE Olot, la UE Figueres o
la UE Sants.

Una plantilla de 24 ju-
gadores y un cuerpo técni-
co profundamente com-
prometidos se sienten ar-
ropados por las más de 50
personas dedicadas exclu-
sivamente al equipo, con
el objetivo de perseguir
resultados que permitan
soñar a su humilde afi-
ción.

La entidad no dejará de
perseguir la meta de code-
arse como uno de  los cin-
co mejores equipos de Ca-
talunya, no solo por nú-
mero de equipos, también
en cuanto a nivel, presti-
gio y sentimiento y con
toda la ciudad detrás.
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35 equipos y más de
el más importante ac
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La FE Grama vol seguir
expandint les seves fronte-
res. La secció femenina és
un dels projectes més ambi-
ciosos a què el club treballa,
i la seva afició ja contempla
els resultats d’una missió
que tan sols acaba de co-
mençar.

Enguany, la iniciativa dis-
posa de tres equips, la base
a partir de la qual la Grama
vol erigir la seva ambiciosa
iniciativa. 

A aquests estadis inicials,
trobem el Cadet Femení,

que tot i una lliga sense as-
censos ni descensos, encara
no ha conegut la derrota i
domina la competició.

Seguidament, el Juvenil B
s’esforça per formar-se i
oferir la seva millor versió a
Segona Divisió, mentre que
el Juvenil A fa efectiu l’ob-
jectiu d’aconseguir l’ascens
a Primera Divisió. Per ara,
són segones a la lliga, a 3
punts de les líders.

LA TORNADA
Dos anys enrere, el pro-

jecte va iniciar les seves
passes amb un Amateur, un
Juvenil i un Infantil.

La pandèmia, però, va su-
posar un entrebanc, i va pa-
ralitzar el pla. Aquesta tem-
porada, la secció ha tornat a
la càrrega i té ben clar que ja
no vol tornar a  aturar-se.

La Grama es fixa la meta
d’organitzar una secció fe-
menina amb objectiu de ni-
vell, i la següent passa serà
doblar els equips, abastant
també les categories ama-
teur, infantil i aleví.

La secció femenina de la 
FEG ha tornat per quedar-se
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La FE Grama és un reflex
a tots els nivells de la ciutat
que orgullosament represen-
ta, Santa Coloma de Grame-
net.

De la mà dels objectius
socials del club, la seva di-
recció esportiva gaudeix
profundament de la multi-
culturalitat de què disposa
al seu context social.

I és que a través de l’es-
port i la competició,  la FEG
desenvolupa un projecte so-
cial que acull més de 550 ju-
gadors i jugadores de 36 na-

cionalitats diferents. 
Nenes i nens marroquins,

polonesos, dominicans,
equatorians, georgians, ka-
zakhs, tailandesos, senega-
lesos, xinesos... un ventall
multicultural on el club in-
tenta fer efectiu el seu po-
tencial d’integració. 

UN CLUB SOCIAL
L’objctiu de la Grama no

només és la formació espor-
tiva i humana dels seus ju-
gadors, sino també aprofitar
l’ajuda de les famílies i

amics per donar suport a les
causes que continuadament
sorgeixen a tots els nuclis de
la ciutat.

Entre d’altres, la FEG es
troba profundament com-
promesa amb el seu vessant
integrador.

Per exemple, des de fa
temps la Fundació ve impul-
sant un projecte de Futbol
Inclusiu que ha agafat em-
branzida els últims anys,
donada la demanda que hi
ha a la ciutat d’activitats
d’integració.

El futbol colomenc, compendi
de cultures, creences i amistats

e 550 jugadores son
ctivo de la FE Grama



MESURES PENALS
ALTERNATIVES

La FEG ha trobat als Tre-
balls en Benefici de la Co-
munitat (TBC) una oportu-
nitat per fer servir el club
per materialitzar la seva tas-
ca social. Enguany, 141 per-
sones han complert els seus
TBC a les instal·lacions,
amb 9.204 jornades i 36.816
hores de treball. 32 persones
es troben executant les me-
sures penals a hores d’ara.

La Grama, des del seu nai-
xement ha sigut pionera

en la col·laboració
amb la justícia. Com a
entitat privada sense

ànim de lucre, el club
va adherir-se a la iniciati-
va el 13 d’abril de 2015,
i la seva activitat no ha

deixat d’incrementar-se.
Mentre que des de l’abril

del 2013 fins al desembre de
2019 van executar-se 4.012
jornades, els
dos últims
anys, de ge-
ner del 2020 a
setembre de
2021     s’han
e x e c u t a t
5.192 jorna-
des. 

La Covid-
19 va suposar
un dur cop
per les TBC,
ja que moltes
entitats van haver de sus-
pendre la seva col·labora-
ció. Davant el contratemps,
la Grama va decidir ampliar
les seves places, acollint bo-
na part d’aquestes persones.

Els TBC són una de les
modalitats de les Mesures
Penals Alternatives (MPA).
Són penes d´utilitat pública
en què l’infractor d’un de-
licte lleu o no tan greu exer-
ceix una activitat social que
serveix al mateix temps com
a reparació del delicte rea-
litzat, a la vegada que se li
permeti compaginar el com-
pliment de la pena amb la
seva vida familiar i laboral

sense necessitat de presó.

KARATE 
KYOKUSHIN 

SOLIDARI

Aquesta temporada 2021-
2022 s’ha incorporat a la
Fundació Esportiva Grama
una nova activitat, el “Kara-
te Kyokushin Solidari”. El
nou projecte busca la inte-
gració i cohesió social de
joves en risc d’exclusió so-
cial mitjançant les arts mar-
cials. 

De la mà de José Luis Re-
dondo, director tècnic de
l’activitat, cinturó negre 1r
Dan i Sensei del “Can Pei-
xauet Karate Kyokushin”, el
projecte va començar amb
l’objectiu de reconduir un
grup de joves participants
d’una sèrie de dinàmiques
distorsionades al voltant
d’alguns barris de Santa Co-

loma.
Després d’al-

guns intents sense
èxit, es decideix
establir ponts de
diàleg per treba-
llar des de la con-
vivència i media-
ció social al terri-
tori. Aquest dià-
leg converteix
l’amenaça en o-
portunitat. I així
neix el karate so-

lidari de la Grama, una acti-
vitat informal d’entrena-
ments d’arts marcials.

L’activitat està dirigida a
nens i nenes de Santa Colo-
ma en risc d’exclusió social,
principalment dels barris
del Raval, Riu Sud i Santa
Rosa, i es realitza al Polies-
portiu Nou i al Camp Muni-
cipal.

Se’n destaquen les activi-
tats de "Karate Inclusiu",
classes dirigides a persones
amb discapacitats físiques o
psíquiques amb l’objectiu
de potenciar les aptituds
dels participants, i el projec-
te “Cap nen sense extraes-

colar”, classes gratuïtes que,
en coordinació amb les di-
reccions i AMPAS de la ciu-
tat, es dirigeixen a menors
que per motius econòmics
no poden realitzar activitats
extraescolars. 

UNA GRAMA
“MÁS ALLÁ DE LAS

FRONTERAS”

Los valores solidarios de
la Fundació Esportiva Gra-
ma traspasan las fronteras.
Durante 2015 y 2016, su
presidente Antonio Mora-
les colaboró en representa-
ción de la FEG con la ayuda
a los Refugiados de Siria.

La primera expedición tu-
vo lugar en noviembre de
2015, una acción que causó
sensación en los medios de
comunicación. La segunda
expedición fue el 20 de mar-
zo de 2016, donde Antonio
Morales, acompañado por
Josep Pitarque, Miquel
Ordóñez y Xavier Altoza-
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La FE Grama, much
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El proyecto social de la Fundació Esportiva Grama va
más allá de lo superficial. Lejos del apoyo puntual a 
diferentes iniciativas, el club no solo participa en ellas,

sino que es  pionero en la organización de actividades que
promuevan la inclusión, la ayuda humanitaria 

y la solidaridad.
“En el césped y con la camiseta azul con el escudo que

nos identifica, no hay diferencias”. Una cita que define 
a un club sin miedo a demostrarlo. 

Un club “más allá del fútbol”.

no, encabezaron una nueva
expedición de material que
fué en persona al puerto del
Pireo, en Atenas, para entre-
garlo a las islas de Lesbos y
Ruedas.

La Grama colaboró en es-
ta iniciativa cubriendo el
coste de los camiones que

llevaron el material hasta la
capital griega.

LA GRAMA
MÉS SOLIDÀRIA

La Fundació Esportiva
Grama és un club solidari.
Històricament compromès

Entrenament del Karate Kyokushin Solidari de la Grama al Nou Municipal de Santa Coloma.

Pancarta reivindicativa de 100 metres al Nou Municipal.

Concentració
en suport a la
família del
desaparegut
Gabriel Cruz.



Mensual de Santa Coloma de Gramenet

D
es

em
b

re
 2

02
1

ho más que fútbol

De la mano de la voca-
ción social que desde sus
inicios ha ejercido la FE
Grama, en abril de 2016 se
alzó uno de los pilares del
proyecto social del club: el
fútbol inclusivo. La inicia-
tiva nació gracias a la or-
ganización del Torneo In-
clusivo de la Fundación
Itinerarium en el Nou Mu-
nicipal y con la participa-
ción del exseleccionador
Vicente del Bosque.

Actualmente, el proyecto
consta de tres líneas. En

primer lugar, dos equipos
formados por jugadores ma-
yores de edad: el Amateur 1
en colaboración con el Cen-
tro de Salud Mental Martí i
Julià, que entrenan en el Nou
Municipal, y el Equipo Ama-
teur 2 en colaboración con la
Fundación Siqué de Badalo-
na, que entrenan en el Muni-
cipal Les Oliveres.

El proyecto también cuen-
ta con un Equipo Infantil en
colaboración con el Centro
CEE Josep Sol, formado por
niños y niñas entre 11 y 14
años que entrenan por la ma-
ñana en el Nou Municipal.

Los objetivos de la iniciati-
va de fútbol inclusivo parten
del objetivo de integrar a
personas con diversidad fun-

cional dentro de la estructura
del club con la voluntad de
"normalizar al diferencia".
Para ello, los equipos no so-
lo entrenan y compiten en
ciertos partidos, sino que
también participan en entre-
namientos con jugadores del
fútbol base que no sufren
ninguna discapacidad con el
objetivo de permitir la entra-

da de personas distintas a
la mayoría.

El proyecto ha colabora-
do con otras muchas ini-
ciativas, de las que se des-
tacan el torneo inclusivo
de 2018 en Italia, la victo-
ria en la "Liga de centros
de día y de servicios de re-
habilitación comunitaria"
la temporada 2018-19 y la
organización del Torneo de
Futbol Inclusivo en junio
de 2021, en la que la FE
Grama se proclamó cam-
peona.

La Grama es pionera en el
deporte inclusivo colomense

amb la ciutat de Santa Colo-
ma, l’entitat està orgullosa
de demostrar la seva volun-
tat d’ajut a qui més ho ne-
cessita, fent efectiva la seva
tasca d’acompanyar el fut-
bol de valors que enriquei-
xin l’aprenentatge dels seus
jugadors.

Alguns exemples dels
projectes a que participa són
la col·laboració a la cam-
panya "Cap nen sense jogui-
na", organitzada el 2017 per
la Creu Roja del Barcelo-
nès, que va recollir 200 jo-
guines pels més petits.
L’any següent, davant la
desaparició de Gabriel Cruz
a Almeria, l’11 de març de
2018 el club va organitzar
una concentració que va
atreure nombrosos mitjans
de comunicació en suport a
la seva família, amb arrels
colomenques.

La FEG també acostuma a
col·laborar amb el Banc
d’Aliments de Santa Colo-
ma. Per exemple, durant el
Covid-19 l’entitat va fer en-
trega d’un carregament soli-
dari amb 300 bosses de pa
de motlle, 50 caixes de gale-
tes i 10 caixes de Nocilla. 

El club colomenc també

acostuma a organitzar actes
amb l’objectiu de recaptar
fons per iniciatives solidà-
ries, com és el cas del partit
benèfic amb l’RCD Espan-
yol, on van poder-se lliurar
1.700€ a l’Institut Català
d’Oncologia de l’Hospital
de Can Ruti. També desta-
car l’ajut als petits Nacho,
Bruno, Pol i Rocío amb els
seus problemes de salut i
l’organització de triangulars
i actes emprant els mitjans
de la Fundació.

Tot plegat, un èxit de par-
ticipació i de col·laboració
en tots els casos que mos-
tren el caràcter solidari del
club i de Santa Coloma de
Gramenet.

PANCARTA GIGANTE
CONTRA EL CIERRE
DE LA MATERNIDAD

La FE Grama, ante el aje-
treo acaecido en Santa Co-
loma por la carencia de
servicio de materni-
dad en el Espíritu
Santo, decidió colgar
una pancarta de 100 me-
tros en su estadio con el
objetivo de dar el apoyo
total a la reivindica-
ción.

Durante la crisis sanitaria
de la Covid-19 se trasladó la
maternidad del hospital co-
lomense a Can Ruti. 

El retorno del servicio de
maternidad en el hospital
Espíritu Santo parecía estar
en peligro, y el club decidió
protestar y adherir su queja
y unirse al malestar y la in-
dignación popular. 

Un servicio básico para
las mujeres y por el cual los
abuelos y abuelas de nuestra
ciudad pelearon haciendo
multitudinarias manifesta-
ciones, no podía desapare-
cer tan fácilmente.

La FE Grama, 
campiona a un 
torneig de Futbol 
Inclusiu. 
Recullen el premi 
un jugador 
i Antonio Morales.

Antonio Morales i
Xavier Altozano  a

l’expedició d’ajut als
refugiats de Rodas.

7

Equip de futbol inclusiu infantil de la FE Grama. Jugadors futbol inclusiu de la FE Grama.



La labor de la Fundació Es-
portiva Grama es reconocida
en toda Catalunya. En primer
lugar, sus logros deportivos la
han elevado hasta ocupar una
posición privilegiada a nivel
nacional y autonómico, ade-
más de convertirse en el club
de fútbol a la cabeza del pa-
norama colomense.

En cuatro años, el primer
equipo tuvo el valor de con-
seguir cuatro ligas consecuti-
vas desde que inició su cami-
no en julio de 2013 en Cuarta
Catalana. Actualmente, ocho
años después, la plantilla se
bate el cobre en Tercera
RFEF, una liga donde el Nou
Municipal de Santa Coloma
es temido hasta para los cla-
ros opositores al ascenso.

Y en segundo lugar, aunque
no menos importante, su va-
liosa labor social y su marca-
da filosofía de cantera le ha
valido la estima de toda San-
ta Coloma, además de la ad-
miración de los clubes contra

los que compite, o inclu-
so aquellos cercanos,
que la toman como re-
ferencia.
Todo el valor que la

FEG reúne le ha valido en
muchas ocasiones el re-
conocimiento de entida-

des o de medios de comuni-
cación. En 2016, el programa
Tot Gira de Catalunya Ràdio
alabó el himno de la entidad,
otorgándole el premio de Me-
jor Himno del fútbol catalán.
El “Alé, alé” que se escucha
cada partido és obra de José
Maria Santos, Prebe, siguien-
do las indicaciones del presi-

dente Morales.
En 2017, el programa Mar-

cador Catalunya de Radio
Marca que dirige Ricard Vi-
cente, concedió a la FE Gra-
ma el premio al Equipo Más
Deportivo de la temporada.
El premio se ha vuelto a repe-
tir este curso, y en este 2021
ha vuelto a recibir el recono-
cimiento de la emisora.

En 2018, la Fundació Pri-
vada  Mapfre le otorgó a la
entidad el premio a la Mejor
Entidad por su Trayectoria
Social, en reconocimiento a
su labor y a su filosofía en lu-
cha con entidades de toda la
zona mediterránea.

Ese mismo año, en la Gala
de l’Esport, el Ayuntamiento
de Santa Coloma reconoció a

la Grama como Mejor Enti-
dad Colomense.

En 2019, la Fundació Cata-
lana de l’Esport (FCE) otorgó
por unanimidad al club el
Guardó de l’Esport por la la-
bor global  realizada con los
niños y los jóvenes de Santa
Coloma de Gramenet.

La FE Grama en su labor
cotidiana tiene el reconoci-

miento premiado de la socie-
dad catalana. Un hecho que
no solo enorgullece a sus pa-
tronos, abonados, jugadores y
aficionados; también cumple
uno de los mayores objetivos
de la entidad: ayudar a que la
ciudad a la que representa,
Santa Coloma, sea una ciu-
dad mucho mejor.
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Patrocinadors i col·laboradors de la Fundació Esportiva Grama

La Grama es una entidad reconocida
y con gran prestigio en Catalunya

8
Pere Tàpies entregó el premio al mejor himno. El Ayuntamiento reconoció como mejor entidad colomense a la Grama.

La Fundació catalana de l’Esport reconoció la labor de la FE Grama. Por dos veces, equipo más deportivo.


