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UNICEF

beneficiaris a tot el món. L’objectiu de la investigació encarregada als investigadors de
l’Unicef consisteix a cartografiar les iniciatives en curs i presentar evidències sobre la manera d’aprofitar el poder de l’esport per millorar la vida de
nens i joves. El propòsit encaixa
en la filosofia de l’Unicef, promotora dels drets i el benestar
de nens i nenes en totes les seves activitats i la defensa del joc
com un dret de tots els menors,
sigui quin sigui el seu origen.
L’Unicef treballa a 190 països i territoris per transformar
el seu compromís en accions
pràctiques, centrant els seus
esforços de manera més explícita en els nens en situacions
més vulnerables.
L’aliança entre el FC Barce-

L’educació,
la inclusió social,
la protecció
de la infància i
l’apoderament
són els quatre
objectes d’estudi

Unicef. Joc d’un nen armeni.

joc creatiu i ofensiu i amb una
transmissió indispensable de valors com el respecte, la humilitat,
l’esforç, l’ambició i el treball en
equip. El Barça disposa de 49 projectes Barça Academy al món,
realitza més de 180 campus i 50
clínics, amb presència a 53 països
dels cinc continents i la participació de més de 45.000 nens.
Rafinha Alcántara va ser el padrí de l’edició d’aquest any, la
vuitena, del Barça Academy
World Cup, i va entregar els trofeus als quatre equips campions i
subcampions que van disputar el
torneig sobre la gespa del Miniestadi del FC Barcelona.
Entre els assistents al torneig, hi va haver Zubin, un nen
de 7 anys de Singapur creador
d’una nevera amb rodes per facilitar la hidratació de l’equip
durant els partits. També va viatjar a Barcelona Japhet, un nen
de Zàmbia, de 12 anys, que caminava dues hores i mitja cada
dia per anar a entrenar, però
gràcies a la intervenció del Barça, des de l’octubre passat viu a
casa d’un dels seus entrenadors,
ha canviat d’escola. H

lona i l’Unicef va sorgir el 2018
del compromís perquè cada
nen rebi una educació de qualitat i l’oportunitat de realitzar el seu potencial a través de
la participació en els esports i
en el joc.
D’acord amb la convenció sobre els Drets del Nen, l’informe
Entrar en el juego se centra en
quatre àmbits de resultats considerats clau per al desenvolupament del nen: l’educació, la
inclusió social, la protecció de
la infància i l’apoderament.
Tenint en compte l’informe
realitzat per l’agència de l’ONU
per als refugiats, Acnur, «l’esport constitueix una gran eina
perquè tots els nens, incloent-hi
els més marginats i vulnerables, participin en activitats
grupals des d’una edat primerenca». Per això les organitzacions que participen del programa d’esport per al desenvolupament (S4D) se serveixen de la
pràctica esportiva com a mitjà
inclusiu per ajudar els nens a
millorar la seva salut, a desenvolupar les seves capacitats físiques i les seves competències socials, educatives i de lideratge,
però fent el que més agrada als
menors: jugar i divertir-se.
La figura de l’entrenador o
monitor es converteix en model
de conducta per als esportistes.
Pot contribuir a reduir desigualtats i violència de gènere, per
exemple, introduint debats sobre incidents violents en els
quals es veuen embolicats altres
esportistes. H
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La festa de
la solidaritat
La 33a Festa Esplai insta a mobilitzar-se per
oferir «un estiu per a tots» els nens i nenes

NÚRIA

Valls
Directora general de Comunicació
i Relacions de Fundesplai

A

quest diumenge passat vam celebrar la
Festa Esplai, la gran
diada anual de Fundesplai, que va aplegar al Parc Nou del Prat de Llobregat milers d’infants, joves, monitors i monitores i famílies. No cal
dir que per a totes les persones que
formem part de Fundesplai aquesta celebració –de la qual ja hem celebrat 33 edicions!– és molt important: la comencem a preparar moltes setmanes abans i diumenge,
des de les set del matí i fins a les set
de la tarda, més de 300
voluntaris i voluntàries
es van bolcar per garantir que fos un èxit.
Gràcies a tothom que hi
va col·laborar!
Efectivament, Festa Esplai ens permet donar valor i visibilitat al treball
educatiu que estem fent
durant tot el curs no només als centres d’esplai,
sinó també a les escoles,
on l’educació en el lleure
ocupa un espai molt important. En aquest sentit,
moltes de les activitats de
la festa d’aquest diumenge giraven entorn de la
proposta educativa Encoratja’t per la igualtat de
gènere i la violència zero,
que durant el curs passat i
el present estem treballant de manera transversal amb més de 85.000
infants i joves.
A més, com cada any, la Festa
Esplai també ens va permetre presentar a totes les famílies i a la societat en general Encerta l’Estiu-Un
estiu per a tothom, la campanya
d’activitats d’estiu de Fundesplai
que enguany ofereix més de 1.300
tandes, entre colònies, casals,
camps de treball i colònies per a
famílies. Enguany preveiem que
hi participin més de 72.000 persones, gairebé un 6% més que l’any
passat. A més d’oferir activitats de
gran qualitat, la campanya també
posa l’accent a garantir l’equitat.

Que cap infant es quedi sense anar
de colònies per motius econòmics.
En aquest sentit, la Festa Esplai
també ens va permetre donar a
conèixer la campanya solidària de
captació de fons per poder atorgar
beques perquè les famílies que es
troben en situació vulnerable puguin portar els seus fills i filles a
les colònies i casals.
Enguany, els anuncis de la campanya han pres com a protagonistes els monitors i monitores dels esplais i casals. Ningú millor que
elles i ells saben el que representa
per als infants i adolescents la possibilitat de participar en unes
colònies, casals, campaments o
camps de treball: gaudir de la natura, amb els amics, adquirint autonomia, compromís i valors. També
ningú millor que els equips educatius per entendre la injustícia que
FUNDESPLAI

representa que un de cada tres infants no hi pugui participar. Això
és el que ens assenyala l’índex
AROPE de l’INE-Idescat 2017, que
situa en un 29,5% el percentatge
d’infants que a Catalunya viu en
risc de pobresa. El vídeo de la campanya recull directament el que
pensen les monitores i monitors. I
també el seu clam d’ajuda, perquè,
entre totes i tots, puguem transformar aquesta realitat. Si encara no
heu vist l’espot, busqueu-lo i compartiu-lo. El trobareu a www.fundesplai.org. El missatge de les monitores i monitors és molt clar i interpel·la tothom: «Fem possible un estiu per a tothom! Ens hi ajudes?». H

