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L’ESPORT COM
A EINA DE CONVIVÈNCIA

EXPERIÈNCIES
SOLIDÀRIES

Estem engrescats en un projecte
que ens ha arribat a la delegació de
Babel a Sant Cugat. És nou de trinca, i va molt lligat amb la nostra filosofía de que ens hem de dedicar al
creixement personal dels joves. No
és tracta només d’un projecte esportiu, sinó que per la quantitat de
valors que aglutina fa que vagi més
enllà de la sóla pràctica de l’esport.
La major part del infants que hi participen son nouvinguts/es, joves que
no tenen possibilitat de jugar a futbol als clubs de Sant Cugat perquè la
majoria són de caràcter privat i els
municipals són igualment de pagament. Volem fer servir el joc com a
eina pedagògica, jugar compartint i
aprenent valors com l’esforç i la disciplina, que puguin adquirir confiança i treballar els conflictes. Tot
això per aconseguir, entre altres
coses el respecte a la diversitat i la
integració en el barri i en la ciutat.
L’equip humà està format des de
2008 per Roamir com a entrenador, un delegat i un secretari que
fan la feina de manera voluntària
en el seu temps d’oci, i una trentena de nens de diferents edats. Però
els hi manquen les instal·lacions,
les assegurances, els equipaments,
material esportiu… La Fundació
Babel Punt de Trobada vol apadrinar aquest projecte anomenat Club
de Futbol Unió: manteniment i
desenvolupament d’una escola de
futbol alternativa per a nens i
nenes de totes les nacionalitats
que no tenen accés a les escoles de
futbol existents a Sant Cugat. i
aconseguir finançament públic i/o
privat per a que tingui continuïtat.

Hem pensat donar-li al butlletí un
espai on el soci de la Fundació, el
col·laborador, el padrí o el voluntari
pugui expressar les seves inquietuds,
experiències, etc. Aixó és per fer el
butlletí de notícies una mica més
dinàmic i apropar-nos encara més a
tots vosaltres. Per això, cada dos
mesos, podreu enviar-nos els vostres
comentaris, que seran transcrits i
publicats tal quin (de forma anònima
o no) per poder compartir les experiències solidàries que vulgueu, ja
sigui des d’una petita memòria d’un
viatge com a cooperants, fins una
situació quotidiana al costat d’un
immigrant… L’extensió ha de ser a tot
estirar de 10 línies i podeu acompanyar-la d’alguna foto. Desitgem que la
idea sigui del vostre grat i esperem
rebre per correu electrònic les vostres aportacions. En principi es publicaran les primeres a la tornada de
vacances.

BABEL I LA
CANALITZACIÓ
DE SAM SAM
Solucionar el problema de les
inundacions a Sam Sam és prioritari, ja que permetria la continuïtat del projecte d’escolarització en el qual des de fa anys
col·laborem. Aquest curs, molts
cents de nens s’han quedat al
carrer, sense poder assistir a
classe, per la qual cosa les famílies - i els propis nens- demanden la reconstrucció de l’escola.
Aquesta escola és uns dels projectes prioritaris de la nostra
fundació i la seva recuperació
només serà possible una vegada
solucionat el problema de les
inundacions periòdiques del
barri.
Per aquest motiu Babel ha
demanat subvenció a la convocatòria de Cooperació al
Desenvolument de la Gencat.
El projecte de canalització va
sorgir d’una iniciativa interna
de l’associació de caps de
família del barri. Per tant, és
una mostra d’empoderament
per part de la societat civil
que difícilment pot trobar resposta en les autoritat locals
donada la quantia del projecte. Així doncs, un dels objectius específics del projecte ha
de ser enfortir aquesta xarxa
de col·laboració acompanyant
el procés d’empoderament i
participació de la societat
civil.

BREUS
Finalitzat amb èxit el II Cicle
d’Interversia. “Conviure en
Diversitat” el nostre projecte d’integració social entre la població
d’origen immigrant i la societat
d’acollida.
Marxem de vacances del 1 al 31 d’agost. Però podeu enviar-nos totes
les vostres propostes, inquietuts
etc, per correu electrònic. Ens
veiem a la tornada!
Seguim donant el nostre suport als
familiars i amics del dos cooperants
segrestats a Mauritània. I, per descomptat, col·laborarem amb la
Caravana Solidària, una vegada
més, si finalment es posa de nou en
marxa.
Durant el mes de juliol arriben en
Ferran i la Regina a Barcelona.
Estaran un temps aquí visitant els
seus familiars i amics. Hem de treballar molt junts i és un privilegi
poder comptar amb la seva ajuda
de primera mà quan estan per aquí!

