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1. COMPROMÍS SOCIAL GRANOTA

La Responsabilitat Social Corporativa es defineix com a contri-
bució activa i voluntària al desenvolupament social per part de les 
empreses . Basada en un compromís ètic cap a i amb la societat. 
Valors com el Compromís, Humilitat, Superació i Solidaritat.

Creiem que la nostra estreta relació, no sols amb el futbol, sinó amb 
l’esport en general, ens impulsa a fomentar la pràctica esportiva 
entre els col·lectius que més barreres troben.

En la Fundació “Cent Anys” del Llevant UD, entenem que com a 
entitat esportiva valenciana amb més de 100 anys d’història, hem 
rebut molt de la societat en el seu conjunt. Per això, des del nostre 
club volem retornar una part del molt que rebem i, especialment, 
als col·lectius amb els quals compartim els valors del Llevant UD.
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1.1. MISSIÓ, VISIÓ, VALORS

MISSIÓ:
La Fundació de la Comunitat Valenciana Cent Anys té com a objec-
tiu principal representar al Llevant UD en la societat, desenvolupant 
projectes de caràcter social, esportiu i cultural.

A més, a través de la seua Àrea Social encarregada de la gestió i 
desenvolupament de la R.S.C, es compromet socialment.

Al costat del Club i la Fundació, l’Àrea Social lluita per aconseguir 
un esport per a tots, sense barreres i inclusiu, i mitjançant el qual 
s’ajuda a socialitzar a les persones amb Diversitat Funcional.

VALORS:
La Fundació tracta de complir el seu objectiu prioritari implicant els 
valors humans inherents en l’esport.

VISIÓ:
El compromís social del club es centra en complir dos objectius:
 Fomentar l’esport per a persones amb Diversitat Funcional.
 Transmissió de valors a xiquets i xiquetes.
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1.2. LES 4 “C” DE L’ÀREA SOCIAL:
EL NOSTRE COMPROMÍS:

CREURE: 
Creiem en el futbol com una eina de transmissió de valors i compromís social 
real amb els sectors que més necessiten el nostre suport per a la pràctica de 
l’esport.

CREAR:
Creem projectes i iniciatives que ajuden a solucionar problemes i transmeten 
els valors de l’esport. És per això que trobem tant en els xiquets com en les 
persones amb discapacitat, dos col·lectius als quals i amb els quals inculcar-los 
valors que fomenten i faciliten la pràctica de l’esport adaptat.

CRÉIXER: 
Una part fonamental de la nostra labor va més enllà de crear, i és que, volem 
evolucionar i millorar cada projecte que tenim en marxa, maximitzant el seu 
benefici social implicant cada vegada més agents socials. Aconseguint així 
una major implementació de les nostres iniciatives. 

COMPARTIR:
Fer-los arribar les nostres iniciatives al major nombre de persones i entitats 
per a fomentar la seua implicació i col·laboració, a més de posicionar a la Fun-
dació del Llevant UD com a líder i pionera en el vertader esport sense barreres.
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2010-2011:

- Projecte Di_capacidad
- Hoquei en cadira de rodes elèctri-
ques: Llevant UD Masclets2011-2012:

Associació de Voluntaris LUD 

2012-2013:

Escola de futbol de diversitat funcional 
intel·lectual: Llevant UD EDI

2015-2016:

- Equip de futbol paralímpic per a perso-
nes amb paràlisi cerebral: Llevant UD PC
- Iniciativa al costat de LaLiga i la seua 
Fundació: I Campionat ‘Tots Juguem’ que 
integra tres categories de futbol (Inclusiu, 
Escolar i Femení Amateur)

2016-2017:

2017-2018:

Escola EDI Iniciació per a xiquets 
i xiquetes de 5 a 14 anys

Escola de Tennis de Taula per a 
persones amb Diversitat Funcional

2019-2020:

Equip de Futbol Femení per a persones 
amb Diversitat Funcional
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2020-2021:
- 10º ANIVERSARI LUD MASCLETS
- Incorporació dones a l’equip de 
futbol ambParàlisis Cerebral

2021-2022:
- 10º ANIVERSARI EDI
- Equip de Futbol Sala Asociació Inter-
cultural Orriols Conviu.



ÀREA SOCIAL DE LA FUNDACIÓ DEL LLEVANT UD 

Programes d’activitats entorn de quatre grans àrees:
Activitats lúdiques, formatives, esportives i culturals.
Projectes d’integració social a través de l’esport.
Accions d’inclusió i desenvolupament sostenible al costat de les 
escoles esportives del Llevant UD
Cooperació internacional.









2. EL CLUB DELS XIQUETS

Projecte que arranca en la temporada 2013/2014, a través de l’Àrea 
Social del Llevant UD, centrat en el públic infantil. La principal fi del 
Club dels Xiquets és arribar al major nombre possible de xiquets 
mitjançant les visites a centres escolars i organitzacions infantils. 
Donant a conéixer la història del club i els projectes socials que es 
duen a terme. Actualment s’ha arribat a més de 20.000 xiquets a 
través dels seus centres.

En la temporada 2016/2017 apareixen Blau i Grana, les noves mas-
cotes que renoven la imatge del Llevant UD entre els xiquets.

17



2.2.OBJECTIUS:

Objectius que persegueix la Fundació mitjançant d’aquesta iniciativa:

Posar en valor el compromís social i al Llevant UN.

Difondre l’esperit i els valors levantinistes entre els més xicotets.

Inculcar l’esperit de superació i esforç a través de les xarrades de Di_Ca-

pacitat i de jugadors/as del primer equip.

Garantir la continuïtat d’una afició levantinista rejovenint l’afició Granota.

Aportar coneixement dels hàbits i rutines de l’esportista d’elit: alimenta-

ció, higiene, formació…

Augmentar el grau de satisfacció de la nostra massa social, tractant de 

fer-los sentir orgull pel compromís social del club i la seua fundació.

Presència com a referent socioesportiu en la Societat Valenciana.

18



19





2.3. ACTIVITATS

- Visites de jugadors de les principals seccions esportives del club: els jugadors 
del primer equip, filial, femení i futbol sala visiten centres escolars per a presentar 
la història del club i realitzar activitats com, signatura d’autògrafs i sessió de pre-
guntes i respostes. 

- Visites de col·legis a l’estadi en dia de partit: els estudiants gaudeixen de l’ex-
periència de viure un partit de futbol de Primera Divisió en viu. A més, se’ls regala 
marxandatge oficial del club i salten al terreny de joc minuts abans de l’inici de la 
trobada.

- Visites dels esportistes paralímpics del projecte Di_Capacitat en col·legis i as-
sociacions infantils: es busca promoure els valors del Llevant UD a través de xarra-
des formatives sobre experiències personals i esportives.

- Jornades lúdic-esportives: amb la participació dels esportistes de la EDI i amb
Llevant UD Masclets: entrenaments, partits i tornejos. 

- Jornades de convivència per a famílies: el club promou i participa en diferents 
jornades i esdeveniments que continuen fomentant el levantinismo, com a Fira 
Granota, Expojove, la participació en la cavalcada de Reis i visites a xiquets hospi-
talitzats, entre altres.
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3.  PROJECTE DI_CAPACIDAD 

Projecte que va veure la llum en 2011 tractant de potenciar els 
valors de l’entitat levantinista, l’esperit de superació, la humilitat, 
la lluita i l’esforç, a través de d’esportistes paralímpics valencians 
a nivell mundial: David Casinos, Ricardo Tin i Mónica Merenciano. 

Cada any es visiten entre 20 i 26 col·legis amb l’objectiu de sen-
sibilitzar als escolars sobre el que realment és important per a la 
pràctica de l’esport i l’èxit aconseguit a pesar de les seues limita-
cions.
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3.1. NO LIMITS: DAVID CASINOS

David Casinos és atleta paralímpic professional, és especia-
lista en disc, pes i martell. Va perdre la vista amb tan sols 18 
anys a causa de la diabetis, el que no li ha impedit llaurar-se 
una carrera esportiva d’èxit i obtindre el Rècord Mundial i 
Paralímpic de llançament de pes, així com altres títols de 
Campió Europeu i Mundial. Cinc participacions en jocs para-
límpics. Banderer a Londres 2012.

Objectius de la ponència No limits:

 Demostrar com els valors de l’esport actuen de motor  
 davant de les situacions de crisi de la vida.
  Ensenyar a viure amb una discapacitat visual.
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3.2. VIURE SUPERANT LÍMITS: RICARDO TEN

Ricardo Ten és atleta paralímpic professional en natació i 
ciclisme. Als 8 anys va patir un accident elèctric en el qual 
va perdre els dos membres superiors i el membre inferior 
esquerre. Encara així, no es va detindre i va lluitar per acon-
seguir una carrera esportiva molt dilatada, participant en 
nombrosos jocs paralímpics i campionats mundials, aconse-
guint classificar-se entre les primeres posicions. Cinc partici-
pacions en jocs paralímpics.

Objectius de la ponència Viure superant límits:

 Traslladar la seua experiència personal i acostar-la als   

 xiquets dels col·legis de la Comunitat Valenciana.

 Ensenyar a viure amb una discapacitat física.
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3.3. UN TÚNEL D’ESPERANZA: MÓNICA MERENCIANO
Mónica Merenciano és una atleta professional especialitzada en 
Judo. Als 11 anys li van detectar una retinosis pigmentària (vi-
sió de canó d’escopeta), però això no li va impedir continuar en 
l’esport i convertir-se en una de les esportistes més llorejades 
del nostre país. Participant i medallista en tres jocs paralímpics.

Objectius de la ponència Un túnel d’esperança:
 Que els assistents coneguen la seua experiència i trajec- 
 tòria personal i professional.
 Mostrar el que la pràctica esportiva aporta a la vida.
 Demostrar que tot és possible malgrat la discapacitat.
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COMPONENTS SECCIONS ESPORT ADAPTAT



4. LLLEVANT UD EDI
ESCOLA DE FUTBOL PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT 
INTEL·LECTUAL

Projecte de la Fundació levantinista que va eixir a la llum en 2012, 
convertint-se en el primer club de futbol professional a crear i in-
corporar a la seua estructura una Escola de Diversitat Funcional In-
tel·lectual. Dibuixem somriures, el lema que té l’escola per bandera.

Actualment compta amb al voltant de 160 jugadors i jugadores dis-
tribuïts en tres seccions de futbol adaptat:

INICIACIÓ: 
Grup creat per als xiquets, xics i xiques d’entre 7 i 14 anys, format per 
jugadors EDI i PC, amb la intenció d’oferir dinàmiques més persona-
litzades adaptades als jugadors d’aquesta edat.

EDI: 
Grup creat per persones amb diversitat funcional majors de 15 anys, 
se’ls ofereix una metodologia adaptada a les seues capacitats.

LLEVANT UD EDI FEMENÍ:
En la temporada 2018/2019 va ser el primer equip, pertanyents a un 
club professional, per a persones amb discapacitat intel·lectual com-
post íntegrament per dones.
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5. LLEVANT UD PARÀLISI CEREBRAL

Secció de futbol adaptat de la Fundació Llevant UD, formada per 
jugadors amb paràlisi cerebral o dany cerebral adquirit. L’equip de 
futbol PC es forma amb l’objectiu de participar en les competicions 
oficials, objectiu aconseguit des del 2016.

Èxits del Llevant UD PC:
- Temporada 2017/2018 quatre jugadors de l’equip van representar a  

la Selecció Espanyola en el Mundial de l’Argentina.

- Temporada 2018/2019 tres han sigut els representants del Llevant 

UD PC en la selecció nacional espanyola.

- Temporada 2020/2021 incorporació de dones a l’equip.

- Temporada 2021/2022 nou equip Promeses Futbol 7 PC.
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6. LLEVANT UD MASCLETS

Llevant UD Masclets és el primer equip d’hoquei en cadira 
de rodes elèctrica creat a la Comunitat Valenciana. Naix en 
1999, des de 2009 forma part del Llevant UD i més tard de la 
Fundació Llevant UD Cent Anys. El club segueix amb la línia 
marcada tractant d’acostar-se i beneficiar als col·lectius es-
portius més desconeguts, treballant per a créixer i augmen-
tar el nombre d’esportistes.

Èxits del Llevant UD Masclets:

- Sis títols de Campionats d’Espanya.
- En 2014 van aconseguir l’últim guardó a incloure en les vi-
trines del Campionat celebrat a València.
- A l’agost de 2015 Llevant UD Masclets va participar en el 
Campionat d’Europa celebrat en Eindhoven com a únic equip 
espanyol.
- Temporada 2020/2021 10º Aniversari Llevant UD Masclets.
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BENEFICIS I OBJECTIUS

- Domini del cos a través del coneixement de les limitacions de les 
seues capacitats físiques.
- Sentiment d’acte-superació: complint objectius i superant-se dia 
a dia.
- Augment de l’autoestima.
- Millora de la comunicació interpersonal gràcies al treball en 
equip.
- Motivació personal i esportiva.
- Socialització.
- Sentiment de pertinença a un club.
- Adquisició de responsabilitat que afavoreix a la disciplina.

6.1. BENEFICIS DE LA PRÀCTICA DE L’ESPORT ADAPTAT

S’ha demostrat que l’esport adaptat és una gran eina per a l’evo-
lució personal i social de l’individu. 
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7. TENNIS DE TAULA

Des de la Fundació de Llevant UD, apostem per altres activitats per a 
persones amb diversitat funcional, més enllà de l’activitat futbolística. 
L’Escola de Tennis de Taula compta amb jugadors i jugadores amb di-
versitat funcional i motricitat reduïda. Com a director tècnic de l’escola 
està Oscar Ponce, jugador paralímpic, subcampió d’Espanya de Tennis 
de Taula, i ambaixador de la fundació. 

Actualment comptem amb 25 jugadors inscrits en aquest camp de 
totes les edats que competeixen 6 vegades a l’any en els diferents 
campionats nacionals.

42







8. PROJECTES D’INTEGRACIÓ A TRAVÉS DEL 
FUTBOL

A l’escola de futbol adaptat de la Fundació Llevant UD usem l’es-
port com una eina de canvi global per als jugadors. A través de la 
pilota aconseguim que els integrants de l’escola no sols milloren el 
seu rendiment físic, sinó que també adquirisquen nous hàbits de 
comportament social, motivació i autonomia. Tot això mitjançant 
les sessions d’entrenament en les quals es treballa amb el grup l’as-
pecte físic i tècnic, a més dels hàbits saludables d’higiene i alimen-
tació. 

A més, el cos tècnic de l’escola compta amb especialistes en pre-
paració física, fisioteràpia i psicologia, sent aquests mecanismes 
de millora real i global dels jugadors i jugadores. Per a garantir un 
major benefici, els jugadors estan distribuïts en sis grups diferents 
amb nivells d’exigència ajustats a les capacitats que presenta ca-
dascun d’ells.

La participació de l’escola en els principals tornejos nacionals de 
futbol adaptat i les múltiples jornades amb diferents estaments de 
la societat, exerceixen de reforç positiu a les habilitats adquirides i 
fomentades a l’escola com són l’adaptació i socialització.
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8.1. OBJECTIUS I BENEFICIS DELS PROJECTES D’INTEGRACIÓ

OBJECTIUS:

- Formació integral.
- Pràctica de l’esport sense barreres.
- Conscienciació sobre la discapacitat.
- Visibilització de la diversitat funcional.
- Ús de l’esport com a eina per a promoure la inclusió en la so-
cietat.

BENEFICIS:
- Major autonomia. 
- Millora en els hàbits de salut i higiene personal.
- Millora en els hàbits d’alimentació.
- Millora de les capacitats físiques bàsiques.
- Millora de les qualitats sensori-motrius.
- Potenciació de les habilitats i recursos psicològics.
- Motivació.
- Desenvolupament de sentiment de pertinença a un club, mit-
jançant diferents activitats vinculades a la resta de seccions del 
club.
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9.CAMPIONAT DE FUTBOL TOTS JUGUEM

Al maig de 2016 es va celebrar la primera edició del Campionat 
TOTS JUGUEM en el Ciutat de València, esdeveniment en el qual 
van conviure tres categories de futbol adaptat: equips amb disca-
pacitat intel·lectual, equips escolars i equips femenins. 

Sota el lema TOTS JUGUEM, TOTS GUANYEM es busca enviar un 
missatge d’inclusió tant a la societat en general com al món del fut-
bol en particular. No hi ha cabuda per a la discriminació i l’esport és 
un dels majors catalitzadors d’unió i igualtat del planeta.

Projecte que va suposar ser l’embrió de la lliga Genuine, en la qual 
la nostra Fundació va formar part del primer comité organitzatiu.

A més, seguint en la mateixa línia solidària, els beneficis generats 
a través d’aquestes accions són destinats a diferents associacions, 
ONGs i investigacions, entre altres.

ÈXITS:
Fins ara ja s’ha aconseguit organitzar quatre edicions del torneig 
amb més de 800 participants i 8.000 espectadors en el Ciutat de 
València.
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10. MANERAS DE VIVIR

Documental coproduït per la Fundació Llevant UD, un 
recorregut per les vivències de deu jugadors i esportistes 
del nostre projecte social, compte les seues dificultats 
inicials per la diversitat funcional física o intel·lectual, els 
seus inicis en l’esport i com aquest els ha servit com a 
suport per a la superació personal i, en molts casos, per 
a la inclusió en la societat. 

- Vinculat al Club dels Xiquets: difusió per ajuntaments i 
Col·legis de la província de València.
- Repercussió a nivell mundial: emesos en la TV de 64 
països.
- Dades d’audiència: més de 10 millons d’espectadors.

ENLLAÇ: https://www.youtube.com/watch?v=MqPdFsuv-78
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11. VOLUNTARIAT

El grup de voluntaris del Llevant UD es va crear l’any 2011 
al costat de la Delegació de Penyes, el Llevant UD i la Fun-
dació Cent Anys del Llevant UD, amb l’objectiu de satisfer 
diferents carències que existeixen en els dies de partit de 
l’estadi Ciutat de València.

Actualment està constituïda com a Associació i depén di-
rectament de l’Àrea Social de la Fundació per més de 100 
persones altruistes.

El grup de voluntaris ha de ser entés com una comunitat 
d’amistat tolerant, oberta i formada per aficionats del Lle-
vant UD, que decideix dedicar part del seu temps al club. 
Des de l’Àrea Social es tracta de premiar el seu esforç i dedi-
cació impulsant i col·laborant en activitats de caràcter lúdic 
i esportiu proposades per l’associació, com són viatges amb 
el primer equip i jornades de convivència, entre altres coses.
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12. COL·LABORACIONS 

Dins de les col·laboracions que impulsa el club i la seua Fundació, 
podem diferenciar dos tipus: 

COL·LABORACIONS SOLIDÀRIES: 

En primer lloc, les col·laboracions solidàries que realitza el Llevant 
UD són a través de la seua Àrea Social i amb diferents associacions i 
ONGs. Estes col·laboracions se centren a generar visibilitat i ingres-
sos econòmics, directes y/o per mitjà de donacions de material ofi-
cial del club que ixen a rifa, per als beneficiaris de la col·laboració.

Gran quantitat d’entitats sense ànim de lucre s’han vist beneficia-
des amb aquestes col·laboracions, entre elles destacar les establides 
durant les últimes temporades: Creu Roja, Casa de la Caritat, Asso-
ciació Valenciana de Persones Sordes, Associació de Malalts d’Al-
zheimer, ASPRONA, Associació de Valenciana de malalties rares, 
Fundació Sagrada Família, Associació Bona Gent, AV Benimaclet 
Orriols, Associació Malalts Esclerosi Múltiple, Associació Haram-
bee, Fundació Sant Vicent Màrtir, Mínim Olimpíades FDM i campan-
yes com, donació de sang i Un joguet, una il·lusió, entre altres.
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CONVENIS:

Acords amb diferents associacions de la província, AVAPACE, Fundació JIMB i Asso-
ciació Intercultral Orriols Conviu.  Desde la temporada 21/22 estem inscrits en l’Asso-
ciació Nacional de Fundacions Esportives.

Noves relacions amb ONGs sostenibles com Xaloc amb la que realitzem tallers i activi-
tats per a preservar el medi ambient.

A més, durant la Campanya de Nadal del Llevant UD de cada temporada, una part dels 
beneficis va destinada a una associació diferent. Fins al moment, la Fundació ANAR, 
ASPANION, Fundació MAIDES i Càritas, han sigut les beneficiàries de les donacions. 

Finalment, destacar la iniciativa solidària canalitzada a través de la nostra escola Lle-
vant UD EDI per la qual els jugadors i jugadores de l’escola donaven les seues samarre-
tes utilitzades durant la temporada per a la seua venda. Amb l’import de les mateixes 
es va realitzar una donació a Aspanion.





COL·LABORACIONS AMB EMPRESES: 

Aquesta modalitat de col·laboració, se centra en els acords i con-
venis que pot generar l’Àrea Social amb diferents empreses i enti-
tats, tant públiques com privades. Tot això amb l’objectiu de dotar 
de majors recursos a l’Àrea Social per a poder continuar desenvo-
lupant els seus projectes i iniciatives. Mentres ajudem a millorar la 
imatge social de les empreses col·laboradores i fomentem el seu 
compromís social. 

Dins d’aquest format de col·laboració, podem destacar dos tipus 
de col·laboracions. D’una banda, col·laboracions amb marques 
que destaquen pels seus valors socials i/o caràcter esportiu, 
TIMPERS, Gambea, Match Worn Shirt i Grup Saona, entre altres.

D’altra banda, i de la qual des de l’Àrea social estem especialment 
satisfets de les nostres jornades de convivència entre jugadors i 
jugadores de les nostres seccions d’esport adaptat i les empre-
ses que es decideixen a col·laborar en aquest projecte. Des de 
la temporada 2013/14, més de 15 empreses de diferents àmbits 
han participat en aquestes jornades de convivència, com: BBVA, 
Caixa Bank, Caixa Popular, Jeanología, Rolser i Forces Armades, 
entre altres.
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13.  MITJANS DE COMUNICACIÓ

Per a l’Àrea Social no sols és clau desenvolupar pro-
jectes pioners i innovadors de caràcter social, sinó co-
municar-ho i fer-ho saber a la resta de la societat. Per 
a això, treballem dues línies de comunicació comple-
mentàries per a tractar de comprendre el major rang 
d’impactes possibles.

13.1. MITJANS PROPIS

Denominem mitjans propis a tots els nostres canals de 
comunicació, tant del Club com de la Fundació. Dins 
d’aquests trobem:

Propis de la Fundació: Twitter amb 2.725 seguidors, 
Facebook amb 1.821 seguidors, Instagram amb 1.898 
seguidors i pàgina web oficial.

Propis del Club: Twitter amb 425.900 seguidors, Face-
book amb 258.064 seguidors i Instagram amb 190.000 
seguidors i pàgina web oficial del club.
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13.2. PRESÈNCIA EN MITJANS EXTERNS

A més dels mitjans propis, estem orgullosos de dir que gau-
dim d’una bona relació amb els mitjans de comunicació que 
envolten l’actualitat del Llevant UD i la Fundació. Mitjans de 
comunicació de diferents especialitats, a més d’esportius. 

Això, afegit a la notorietat adquirida a través de la popula-
ritat del club de futbol professional de primera divisió, ens 
col·loca en una posició privilegiada amb els mitjans de co-
municació, sent la imatge del Club, la Fundació i els col·la-
boradors i patrocinadors, els principals beneficiats.
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DISTINCIONS I GUARDONS OBTINGUTS

PREMI FESTIVALINCLÚS - Premi públic nacional 2019
FEDISCOVI - Premi Millor Documental 2019
SPORT FILM FEST DE ROTTERDAM - Premi Internacional 2019
PREMI TERRITORIS SOLIDARIS (BBVA) - Inclusió de col·lectius en risc d’exclusió 
social 2017
PREMI TERRITORIS SOLIDARIS (BBVA) - Inclusió de col·lectius en risc d’exclusió 
social 2015
PREMI EMPRÉN ESPORT (TRINIDAD ALFONSO/MARCA) - 2n Premi Prescripció de 
l’esforç 2018
PREMI CIUTATS DELS VALORS (PSPV/PSOE) - 1r Premi 2016
PREMI EDUCACIÓ I ESPORT - 1r Premi 2017
PREMI CHAMPIONS FOR LIFE (FUNDACIÓ LALIGA) - 1r Premi 2014
SEGELL ASPANION - Acreditació de Fundació de Lleialtat 2020
PREMI IMPLICA’T - Reconeixement a la Inclusió Laboral de persones amb
discapacitat  2021

EMPRESES COL·LABORADORES:
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