ASSOCIACIÓ ESPORTIVA

ESPORT, EDUCACIÓ I COMUNITAT A
NOU BARRIS

Associació Esportiva Babar – Esport, Educació i Comunitat a Nou Barris

Presentació de l’entitat
L’Associació Esportiva Babar és una entitat esportiva, club de futbol sala que
desenvolupa una tasca esportiva/social molt arrelada als barris de Verdum i Roquetes. A
més, sumem energies amb la Fundació Pare Manel en la promoció d’activitats i accions
socioeducatives.
Des de l’any 1985, com a Futbol Sala Babar, tracta d’acompanyar i d’atendre les
necessitats dels joves en risc d’exclusió social. Participa a la vida social del districte de Nou
Barris, en especial en els barris de Verdum, Roquetes, Guineueta, Canyelles, Prosperitat i
Trinitat Nova, promovent l’esport, futbol sala com a font d’integració.
Col·labora activament a la història del barri, implicant una millora de qualitat de vida dels
seus veïns/es.
Així, la nostra acció educativa té com a finalitat principal la de transformar l’ambient
personal i social en el que es desenvolupen els infants i joves, mitjançant una metodologia
basada en la pràctica de l’esport.
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Principals objectius
Els objectes principals de l’ Associació Esportiva Babar son els d’atendre i acompanyar,
promoure, impulsar i realitzar accions d’acció social, que es centrin principalment en els
àmbits de la intervenció amb infància i joves mitjançant l’esport.
OBJECTIUS EDUCATIUS


Atendre les necessitats en infants i joves.



Acompanyar en el procés de desenvolupament i creixement educatiu.



Promoure la pràctica esportiva.



Facilitar la integració i cohesió de famílies al barri.



Prevenir situacions de risc social.

OBJECTIUS ESPECÍFICS


Fomentar l’associació d’infants i joves.



Proporcionar habilitats personals i socials.



Educar en valors; treball en equip, respecte, solidaritat, amistat, creativitat,
responsabilitat, igualtat i diversitat cultural.



Potenciar hàbits de puntualitat, d’higiene personal i de respecte a l’entorn.



Afavorir la cohesió grupal dels equips.



Fomentar espais de relació i participació en tasques i activitats amb entitats del
territori.

Població/àmbit a qui va destinat
Donada la ubicació on desenvolupem les activitats, el focus principal del nostre projecte
són infants i joves dels barris de Verdum i Roquetes. Donada la proximitat amb els barris
de l’entorn i la manca d’alternatives en aquesta zona, també treballem amb infants i joves
dels barris de Guineueta, Canyelles, Prosperitat i Trinitat Nova. Aquesta tasca també es fa
extensible a tot Nou Barris o Santa Coloma.
A causa de les característiques socioeconòmiques del territori, ens trobem amb un nombre
considerable de famílies que pateixen algun tipus de dificultat. Cadascuna de les famílies
ateses, tenen una situació diferent, ja que això depèn de l’entorn social, econòmic i familiar
de cadascuna. Per tant, a l’hora de treballar amb aquests infants hem de tenir en compte la
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diversitat de problemàtiques que atenem: manca d’integració en els centres escolars,
dificultats en les relacions familiars, manca d’atenció i acompanyament, desorganització,
etc.
Malgrat tenir una atenció especialitzada cap al col·lectiu d’infants més vulnerable, vetllem
per ser un club esportiu inclusiu, que doni cabuda a tots els perfils d’infants i joves que
vulguin participar.
Nombre d’equips i participants:

CATEGORIA

EQUIPS

EDATS

PARTICIPANTS

Sènior
Femení

1

+ 16

10 – 12

Juvenil

1

16 – 18

10 – 12

Cadet

1

14 – 15

10 – 12

Infantil

2

12 – 13

20 – 24

Aleví

2

10 – 11

20 – 24

Benjamí

2

8–9

20 – 24

Menuts

2

6–7

20 – 24

Els equips participen en dues competicions:


De Benjamí a Sènior en el pla de competició organitzat per la Federació Catalana de
Futbol (FCF).



De Menuts a Infantil en el pla de competició organitzat pel Consell Esport Escolar de
Barcelona (CEEB).
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Recursos per desenvolupar el projecte
INFRAESTRUCTURES
Actualment, desenvolupem les nostres activitats en diverses pistes:
Pistes exteriors en escoles/instituts
 IES Turó de Roquetes
 IES Guineueta
Pista poliesportiva.


CEM Guineueta

RECURSOS HUMANS

o Voluntaris: Tenim la sort de comptar amb persones disposades a
col·laborar, coneixedora de la tasca social, sigui en moments puntuals o
regularment durant la temporada.
o Auxiliars: 2
o Tècnics: 14
o Encarregat ruta muntanya: 1
o Coordinadors competicions: 2
o Coordinador de projecte: 1
o Membres Junta Directiva: 7

Activitats socioeducatives
Ruta Babar
Juny o Juliol
Paral·lelament a la pràctica esportiva, de sempre s’ha intentat sortir i realitzar altres
activitats educatives, fora del recinte “físic” del quotidià, per compartir i conviure en un
entorn totalment diferent a l’espai utilitzat durant els mesos de competició.
Actualment, un cop finalitzada la temporada, es fa una sortida amb nois/es jugadors/es
d’edats compreses entre 12 i 17 anys. Es tracta de realitzar una sortida a la muntanya a
l’any a diferents indrets de Catalunya, on a més de conviure realitzar activitats de
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muntanya com: Senderisme, BTT (bici de muntanya), curses d’orientació, caiac, parc
d’aventura als arbres, escalada o altres activitats que ens ofereixi l’entorn.
En aquest l’enllaç a Youtube, podem veure una pinzellada del que s’ha parlar en el paràgraf
anterior.
https://www.youtube.com/watch?v=Yvk6Vbzrg0A

Campanya de Reis
Desembre i Gener
La campanya de reis, consisteix en una campanya de recollida de joguines destinada a
infants menors de 16 anys. Tot un treball de voluntariat, per recollir, classificar, organitzar
i repartir les joguines.
En els últims anys, han participat el primer equip de RCD Espanyol de futbol i el primer
equip del FC Barcelona de futbol sala a la repartida de joguines.

Reforç Escolar
Octubre a Juny
Aquest programa socioeducatiu ofereix que els infants i adolescents puguin rebre suport i
acompanyament en l’elaboració de les seves tasques diàries escolars on també treballem
hàbits, ordre i organització d'aquest temps d'estudi. Des de la pràctica esportiva
extraescolar, identifiquem i detectem necessitats de suport escolar entre els participants
del projecte esportiu; aprofitant que aquesta activitat es fa en instal·lacions escolars,
s’ofereix un espai de suport i acompanyament a les tasques escolars que es fan fóra de
l’horari lectiu.
Aquest acompanyament escolar l’entenem, de forma irrenunciable, des d’una perspectiva
de treball en xarxa amb els agents educatius de l’infant o adolescent per tal de millorar la
qualitat de la intervenció que volem dur a terme.
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Coordinació amb projectes socioeducatius de la Fundació Pare Manel
Conjuntament amb l’equip de professionals de la Fundació Pare Manel, coordinem la
participació d’infants vinculats a l’associació Esportiva Babar a les activitats de reforç
escolar, centre obert, colònies d’estiu, etc.

Voluntariat
Els voluntaris i voluntàries són un element fonamental pel funcionament de l’associació i
són expressió del seu tarannà. Són agents de canvi social.
Des de la seva creació, F.S. Babar ha comptat amb la col·laboració de persones que, de
forma totalment altruista i voluntària, ens han dedicat temps i esforços. Així mateix,
l’organització d’entrenaments i partits de futbol sala pels infants del barri va partir de la
iniciativa voluntària, un tant per cent alt d’aquests, veïns de Nou Barris (entrenadors/des i
col·laboradors), que gràcies a l’evolució de l’associació s’han acabat professionalitzant.
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