
On Actuem
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: treballar per aconseguir la inclusió 
d’aquells infants i joves en risc d’exclusió social

Accés i reforç a l’educació: oferir les mateixes oportuni-
tats educatives a tots els infants i joves, sense cap mena 
de discriminació, com a eina de desenvolupament

Foment de la pau i prevenció de la violència: utilitzar 
l’esport com a mitjà de resolució de conflictes. Utilitzem  
l’esport com a eina d’inserció social i com a motor de 
desenvolupament.

Què fem

Contes Solidaris

EL VIATGE D’EN VIC
Madagascar

EL SOMNI D’EN JAN
Camerun

PER UN SOMRIURE
Costa d’Ivori

Material solidari:
Cada any, aportem 1 tona de material esportiu i escolar

Esponsoritza el nostre 
projecte esportiu i forma 
part d’aquesta gran 
aventura solidària!

Com Col·laborar

Per Donatius (BBVA):
ES67 0182 8679 7102 0066 5052

Per donacions de Material Escolar i Esportiu,
contacta per telèfon o correu electrònic:

651 811 194
ramassa@ramassa.com

Finança els Projectes

El somni d’en Jan

Antoni Argent Ballús
Núria Ramon Díez

A.E.Ramassà · El Club dels valors

El sueño de Jan   ·   Le rêve de Jan

Per un
somriure
pour un sourire
Rosa mª Hernàndez · Alba Colomé

Uganda 2016
Reformes de l’orfanat ONG Petits detalls

Etiòpia 2014 | Benín 2015
Entrega de material esportiu i escolar

Costa D’Ivori 2019
Compra de material ortopèdic per a infants amb discapacitats

Madagascar 2018
Construcció casa acollida per nens Yamuna

Camerun 2017
Construcció biblioteca ONG Insolafrica

www.ramassa.com
segueix-nos a:



Nutrició Sense Fronteres (NSF) és una ONG que treballa 
per garantir l'alimentació com un dret universal amb 
l'objectiu d'erradicar la malnutrició a través de l'acció i el 
compromís ètic amb les persones més desfavorides.

Lluitant contra la desnutrició maternoinfantil: L'A.E. 
Ramassà col·laborarà amb el programa d'assistència a la 
desnutrició maternoinfantil que NSF gestiona a la Repú-
blica de Gàmbia. Els fons recaptats aniran destinats a 
cobrir el cost del tractament contra la desnutrició severa 
aguda dels nens i nenes que assisteixen al centre mèdic 
de la ciutat de Soma.

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.

Missió

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.

Visió

Les accions del club es regeixen pels següents valors: 
pau, llibertat, seguretat, constància, companyonia, 
alegria, consciència, compromís, solidaritat, respecte, 
humilitat i treball en equip.

Valors

L’Associació Esportiva Ramassà és un club de futbol de 
Quarta Catalana del Vallès Oriental fundat el 1975. 
L’equip és ambaixador dels Objectius de Desenvolupa-
ment Sostenible (ODS) de les Nacions Unides i membre 
col·laborador de l’African Youth Initiative Network 
(AYINET).

El tret diferencial del club és la nostra vessant solidària al 
continent africà,  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

A.E.Ramassà

DEL 4 AL 12 D’ABRIL DEL 2020

7È VIATGE SOLIDARI

PROJECTE gaMBIA

adama

C A R L A GA L I S T EO  ·  A L Í C I A G I M É N E Z
A M B  P R Ò L EG  D E  X AV I E R  A L D E KOA

Centre Formatiu i escola de futbol del barri d'Etetack de
Yaoundé, a Camerun.

Escola de futbol: es crea el club Ramassà Espoir d'Etetack 
amb l'objectiu de formar i acompanyar a infants i joves del 
barri, de 5 a 18 anys, en la pràctica del futbol i en valors. Ja 
compta amb gairebé 100 inscrits, amb diferents equips 
masculins i femenins. 

Accés a l'educació: es realitzen accions de suport a l'escola-
rització de nens i nenes en risc d'exclusió social.

Actualment, també estem treballlant en fer arribar l'aigua 
potable al barri perquè els nens i nenes del centre puguin 
tenir accés a aigua neta i a sanejament. Aquesta acció va 
enfocada a treballar l'objectiu 6 dels ODS de Nacions 
Unides: Aigua neta i sanejament.

Projecte Camerun, Etetack


