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Presentació de l’acord entre UNICEF i el FC Barcelona 
 

Nova York, seu central de les Nacions Unides 
Dijous, 7 de setembre del 2006 
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Lema  
 

! Barça, més que un club, una nova esperança global per als infants vulnerables. 
 
Concepte de l’acord Unicef – FC Barcelona 
 

! Unicef, la Fundació i el FC Barcelona col·laboraran al llarg dels pròxims cinc 
anys per tal d’ajudar a assolir els Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni i 
donar suport a la tasca de l’Unicef. 

Què són els Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni?  

! Els vuit Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni constitueixen un pla 
convingut por tots els estats del món i les institucions de desenvolupament més 
importants a nivell mundial: 

1) Reduir a la meitat la pobresa extrema i la fam 
2) Aconseguir l'ensenyament primari universal 
3) Promoure la igualtat entre sexes 
4) Reduir en dos terços la mortalitat dels menors de 5 anys 
5) Reduir la mortalitat materna en tres quartes parts 
6) Aturar la propagació del VIH/Sida, del paludisme i de la tuberculosi 
7) Garantir la sostenibilitat del medi ambient 
8) Fomentar una associació mundial per al desenvolupament, amb metes per a 
l'assistència, el comerç i l'alleujament de la càrrega del deute 

Aportació del FC Barcelona 
 

! El FC Barcelona donarà suport a la tasca de l’Unicef mitjançant una contribució 
econòmica anual de la seva Fundació d’un milió cinc-cents mil euros.  

 
! Unicef destinarà cada aportació anual a donar suport als programes i projectes 

acordats en els plans d’activitats. Aquests s’aplicaran a programes i projectes 
que beneficiïn els infants més vulnerables, principalment a l’Àfrica, l’Àsia i 
l’Amèrica Central i del Sud, centrant-se especialment en els infants afectats pel 
VIH/sida, orfes per la sida i altres infants en situació d’explotació i abús, i en 
risc d’exclusió social.  

 
! Cada aportació anual serà acceptada i administrada per l’Unicef d’acord amb 

els reglaments, les normes i els procediments de l’Unicef referents a 
contribucions, incloent-hi els que estiguin relacionats amb costos indirectes de 
suport de programes d’Unicef, interessos, auditoria i presentació d’informes, en 
vigor en el moment de l’acció corresponent d’Unicef.  

 
! El club també donarà suport a la tasca de l’Unicef posant a la seva disposició 

l’ús d’actius publicitaris propis. 
 

! El club propugnarà la tasca de l’Unicef entre els jugadors, promotors i socis. El 
club ha manifestat també el seu interès específic a treballar amb els Comitès 
Nacionals d’Unicef als Estats Units, al Regne Unit i al Japó i amb les oficines 
nacionals d’Unicef a l’Índia i a la Xina.  
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Reconeixement per part d’Unicef 
 

! Unicef concedeix al FC Barcelona el dret a reproduir el seu nom, logo i 
emblema en la forma en què a continuació s’estableix: 

 
- El club podrà, a la seva discreció, reproduir el nom, logo i emblema d’Unicef 

a la samarreta de joc i/o samarreta d’entrenament de tots dels seus equips 
esportius, en el ben entès que el club no estarà obligat a fer aquesta 
reproducció. 
 

- En el cas de que el nom, logo o emblema d’Unicef haguessin de ser 
reproduïts en una samarreta de joc o d’entrenament simultàniament amb el 
nom, logo o emblema de qualsevol altra persona incloent l’organitzador 
d’una competició esportiva en què un equip participi, espònsors ordinaris 
del club i/o el patrocinador tècnic del club, serà necessària l’autorització 
d’Unicef i s’acorda que aquesta autorització no serà denegada de manera 
no raonable. 
 

- El nom, logo i emblema d’Unicef podran ser reproduïts a qualsevol rèplica 
oficial d’una samarreta de joc o samarreta d’entrenament. 
 

- Unicef i els comitès Català i Espanyol d’Unicef, periòdicament, consideraran 
seriosament proposar un membre de la plantilla de futbol professional com 
a portaveu de nivell sènior d’Unicef, incloent-hi el grau d’“ambaixador de 
bona voluntat”. 

 
 
Implementació de la col·laboració 
 

! Unicef, el FC Barcelona i la Fundació desenvoluparan conjuntament un Pla 
d’Activitats anual que s’adreçarà a iniciatives d’àmbit global, regional i 
nacional. Tanmateix, s’entén que la col·laboració d’àmbit nacional no cal que 
es limiti a les activitats previstes en el Pla d’Activitats inicial, i que si es decideix 
de mutu acord, el Pla d’Activitats es podrà modificar per a incorporar-hi 
qualsevol col·laboració addicional d’àmbit nacional. 

 
 
Primera acció 
 

! Els primers beneficiaris d’aquest acord seran els nens afectats pel virus de la 
sida a Swazilàndia, país de l'Àfrica Austral situat entre Sudàfrica i Moçambic. 
També la primera donació es destinarà a programes de lluita contra aquesta 
pandèmia que inclouran: prevenció de transmissió del virus de la mare als 
nadons, tractaments de pediatria, prevenció i protecció dels adolescents així 
com el suport i l’atenció a nens orfes que han perdut als seus pares com a 
conseqüència de la malaltia.  
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Logística 
 

! El primer equip de futbol del FC Barcelona estrenarà el símbol d’Unicef a 
les seves samarretes coincidint amb l’inici de la seva participació a l’edició 
d’enguany de la Lliga de Campions. Serà al Camp Nou, dimarts dia 12, en 
el partit contra el Levski de Sofia. 

 
! Les samarretes amb l’estampació del símbol de UNICEF es 

comercialitzaran a les principals botigues d’esports del país.  
 

! Està previst presentar l’acord amb Unicef a Barcelona el matí del dia 12. 
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BREU HISTÒRIA FC BARCELONA 

Quan el 29 de novembre de 1899, Hans Gamper va fundar el Futbol Club Barcelona, 
juntament amb onze entusiastes practicants del que en aquell moment era un 
desconegut esport anomenat foot-ball, no es podia imaginar l'enorme magnitud que 
aquella iniciativa acabaria assolint amb el pas del temps. Al llarg dels més de cent 
anys de vida, el club ha experimentat un creixement espectacular en tots els àmbits i 
aquest fet l'ha convertit en quelcom més que una entitat esportiva. 

El Barça ha esdevingut, per a milions de persones d'arreu del món, un símbol 
d'identitat no tan sols esportiu, sinó també social, polític i cultural. En els moments més 
difícils ha estat la bandera de Catalunya representant els anhels de llibertat del poble 
català, una simbologia que continua fortament arrelada a la idiosincràsia del club i 
entre la seva massa social. 

Durant tot un segle, el barcelonisme ha viscut moments de glòria i d'infortuni, èpoques 
brillants i d'altres no tan exitoses, triomfs èpics i importants derrotes. I cadascun 
d'aquests instants ha contribuït a definir la personalitat d'un club que, per les seves 
peculiars característiques, és únic al món. 

La grandesa del Futbol Club Barcelona s'explica, entre molts d'altres factors, pel seu 
impressionant palmarès, que el converteix en un dels equips amb més títols del món. 
A excepció feta de la Copa Intercontinental, les vitrines del museu barcelonista acullen 
tots els trofeus possibles encapçalats per les copes d'Europa aconseguides a les finals 
de Wembley (1992) i al Stade de France (2006). 

A part d'aquest màxim guardó continental, el Barça s'ha guanyat un prestigi 
inqüestionable a Europa essent l'únic equip del continent que ha estat present de 
forma ininterrompuda a les competicions europees des de la seva creació el 1955. 
Entre les múltiples fites assolides a Europa cal destacar la condició de 'rei de la 
Recopa' que ostenta l'equip blaugrana amb quatre guardons. 

A més, el club acumula tres títols corresponents a la Copa de Fires (actualment Copa 
de la UEFA) dels anys 1958, 1960 i 1966. També es va adjudicar l'any 1971 aquest 
trofeu en propietat en una final especial que enfrontava al primer guanyador d'aquesta 
competició, el FC Barcelona, i a l'últim vencedor, el Leeds United. El Barça, però, no 
només regna a Europa, sinó que també ho fa a la competició espanyola, concretament 
a la Copa del Rei, torneig que lidera en solitari amb 24 títols. 

Pel que fa a la Lliga, una de les competicions que històricament han estat més difícils 
per als blaugrana, l'eclosió viscuda al llarg de la dècada dels 90 amb la consecució de 
sis títols ha permès al club arribar a les 18 Lligues. 
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BREU HISTÒRIA DE LA FUNDACIÓ FC BARCELONA 
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BREU HISTÒRIA DE L’UNICEF 
 
L’Unicef es va crear l’any 1946 per l’Assemblea General de les Nacions Unides per 
respondre a les necessitats més urgents de la infància a Europa que, després de la 
Segona Guerra mundial, es trobava en una situació molt precària.  
 
Els primers programes d’Unicef van permetre donar ajut d’emergència a milions de 
nens i nenes d’Orient Mitjà, la Xina i Europa. Des de llavors, la protecció de tots els 
nens i nenes sense distinció de raça, creences, nacionalitat o religió s’ha convertit en 
una missió universal que ja té 60 anys d’història. 

En la seva qualitat d’organisme de les Nacions Unides dedicat a la infància, Unicef 
treballa sobre el terreny a 157 països en desenvolupament i en procés de transició per 
ajudar als nens i nenes a sobreviure i progressar en la vida.  
 
Com a major proveïdor de vacunes dels països més pobres, l’Unicef treballa per 
avançar en els Objectius del Mil·lenni a través del suport a la salut i a la nutrició de la 
infància, l’educació bàsica de qualitat per a tots els nens i nenes, el subministrament 
d’aigua potable i la protecció de la infància contra la violència, l’explotació i la SIDA. 
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Discurs de Joan Laporta 
davant de la Reunió Mundial 

dels Comitès Executius de l’Unicef 
 

7 de setembre del 2006 
 

 
És per a la delegació del FC Barcelona i per a mi mateix un gran honor ser aquí amb 
vosaltres davant dels representats del Comitè Executiu de l'Unicef de tot el món. 
 
Fa trenta-cinc anys, el 24 d’octubre del 1971, aquí mateix, a la seu de les Nacions 
Unides, el violoncel·lista Pau Casals va dir: “Jo sóc català." I va explicar que 
Catalunya, en aquells temps, era una província d’Espanya. Però que “Catalunya ha 
estat la nació més gran del món”. Perquè Catalunya va tenir el primer Parlament, molt 
abans que Anglaterra. Pau Casals també va explicar que Catalunya sempre ha 
treballat per la pau, la pau que és l’ideal que mou les Nacions Unides i els seus distints 
organismes, com l’Unicef. 
 
D’ençà del 1971, la situació a Espanya ha canviat molt. Catalunya és ara una 
Comunitat autònoma dins l’Estat espanyol i ha recuperat les seves institucions 
d’autogovern. Per a una gran majoria de catalans, Catalunya continua sent la seva 
nació. 
 
Em permetran que m’adreci a tots vostès dient-los que jo també sóc català i que el FC 
Barcelona que tinc l’honor de presidir és la institució esportiva més representativa de 
Catalunya. 
 
Pau Casals va ser un català universal. La seva música és universal. Amb el seu 
violoncel, Casals va dur l’esperança al cor de molta gent. L’esperança d’arribar a viure 
en un món millor, més just. 
 
El FC Barcelona és també universal. El futbol és l’esport més universal que existeix. El 
FC Barcelona no només és un club de futbol. De fet, és 'més que un club', és un club 
amb ànima, que es preocupa de dur a les persones aquella mateixa esperança d’un 
món millor i més just que Pau Casals tan bé va saber expressar amb el seu violoncel. 
 
I el futbol, com la música, és una eina poderosa que també pot portar felicitat a molts 
nens del món. Per aquesta raó i pels valors de civisme, solidaritat i democràcia que el 
Barça projecta, ens hem compromès amb l'Unicef. Contribuirem a programes globals 
de l'Unicef pel benefici dels nens que pateixen, i dels nens que viuen en situacions 
d’abús i explotació. 
 
A partir de dimarts que ve, el nostre primer equip de futbol, per primera vegada en els 
seus prop de 107 anys d’història, lluirà un emblema a la seva samarreta,  el logotip de 
l’Unicef, i ho oferim als nens que són el nostre present, però sobretot són el nostre 
futur. 
 
Estem molt orgullosos amb l’acord que hem signat amb l'Unicef i agraïts per 
l’oportunitat que aquest iniciativa global suposarà en benefici de la infància. Junts 
podem fer molt per millorar la vida de tots els nens i nenes del món. 
 
Senyores i senyors, en nom de la família del FC Barcelona, gràcies a tots. 
 


