1. Memòria

ACCeDE és l’Associació Catalana per la Cooperació, l’Esport, el Desenvolupament i
l’Educació. És una associació sense ànim de lucre, fundada el 2010. Està inscrita al
Registre d’Associacions de la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques de la
Generalitat de Catalunya; al Registre ONGD a l’Agència Catalana de Cooperació i
també al registre d’Associacions de la ciutat de Gavà.
ACCeDE neix de l’evolució natural del Club de Bàsquet Gavà, de la seva trajectòria en
projectes solidaris, en matèria de cooperació, de mediació, d’integració de persones
amb risc d’exclusió social i en igualtat de gènere.
Inici del projecte a l’Escola Adengur a Woldiya
Des de l’any 2010 i fins el 2016, les actuacions es van realitzar a l’Escola Adengur i es
van centrar no solament a pal·liar les necessitats educatives i de salut dels infants de
Woldiya, sinó també, es van realitzar actuacions per dotar d’infraestructures bàsiques a
l’Escola. Es va dotar de xarxa elèctrica i es van construir les canonades que van fer
possible l’arribada de l’aigua als infants, creant-ne fonts d’aigua potable, vam dotar de
llum elèctrica a les aules, de latrines, un pati d’escola o pista per fer esport i jocs
escolars, i un petit edifici per prendre té (al país, el més semblant a un esmorzar o
berenar).
L’any 2014 es van construir murs de
contenció i protecció per protegir a l’escola
del despreniment de terres que posava en
perill als propis infants i l’edificació escolar.
Es van condicionar els mòduls escolars, per
fer-les molt més segurs.
També es va remodelar tot el patí de
l’escola, que havia estat molt malmes pel
moviment de terres, que posava en perill la
seguretat dels infants. Es van construir noves cistelles de bàsquet i de minibàsquet.
Las pista és un lloc d’esbarjo pels alumnes de l’Escola, en horari escolar i també s’utilitza
per a la pràctica de l’esport com a ensenyança reglada, i fora de l’horari escolar, permet
la realització dels entrenaments dels actuals equips del Club de Basquet de Woldiya.
Els equips formen part dels nostres Projecte d’Educació pel desenvolupament.

Al 2014 es va constituir el Club de Bàsquet a Woldiya. La Federació d’Amara
s’encarrega de la formació, la difusió del projecte i el seu seguiment. ACCeDE ha fet el
traspàs de la pista i del material tècnic tant a la Federació d’Amara com a l’escola.
L’esport és el mitjà necessari per fer possible, l’escolarització d’infants que es troben en
una situació precària i que han d’abandonar l’escola per ajudar a les seves famílies.
El nostre Projecte permet ajudar a aquestes famílies, perquè nois i sobretot noies, no
abandonin l’escola i puguin continuar els seus estudis, se’ls hi dona material escolar,
esportiu, i es fa possible un àpat diari. Aquests objectius es fan realitat gràcies a la
pràctica esportiva i la creació d’escoles de minibàsquet.

Al 2017 es va crear a Welkite la 1a escola de Mini Bàsquet a Etiòpia, un projecte que
s’ha reproduït a altres ciutats amb les que estem treballant actualment. Al 2018 va ser a
Awassa i en 2019 a Yeka. Es tracta d’un
model que té un clar objectiu: que els
nens i nenes segueixin ESTUDIANT. Per
nosaltres l’esport, en aquest cas el
bàsquet, és una excusa per tal que
puguin continuar escolaritzats i no deixin
l’escola per anar a treballar i d’aquesta
manera poder ajudar econòmicament a
les famílies. A més, donat que a l’escola
hi ha servei de menjador, el fet d’anar a
classe suposa que aquests infants tenen
un àpat diari al dia, com a mínim. Això es
fa possible gràcies a les beques escolars
i que són supervisades pel nostre representant en allà, Yimer Haile. El coneix la realitat
a través, dels entrenadors i els professors dels centres on es treballa i és l’encarregat
de detectar als nens i nenes més desfavorits que volen estudiar i fer esport.

D’altra banda, a l’any 2019 vam continuar formant a entrenadors i professors d’educació
física per tal de millorar els seus coneixements. El curs va ser possible gràcies a la
Universitat d’Awassa que va cedir les seves instal.lacions per les sessions teòriques i
pràctiques. Tot i això, les sessions es van haver de traslladar a les dependències de
l’hotel on estaven allotjats deguts als conflictes polítiques que es van produir a la regió i
a la ciutat. En concret la crida a un referèndum per la independència que va
desencadenar una vaga general i la Universitat va tancar les seves portes. Malgrat tot,
el curs es va desenvolupar de forma íntegra.
De la estança a Awassa cal destacar també el treball i els clínics realitzats amb les noies
de l’escola de bàsquet del club que es va posar en marxa al 2018. El projecte s’ha traduït
en la creació de la primera lliga nacional de l’equip femení en categories sub16 i sub14.

La part pràctica es va realitzar en una pista al costat de l’hotel. Es tracta d’una pista
privada “Chega Sport Academy” on el seu propietari, Chega, ens va donar les
màximes facilitats per poder realitzar el nostre treball, poder entrenar amb els nens i
nenes i desenvolupar el nostre projecte femení d’Awassa. Aquest contacte ens ha obert
una altra línia de col.laboració. Chega havia estat jugador de bàsquet i amb molt poca
ajuda es va construir una pista de bàsquet i un gimnàs amb l’objectiu de fomentar la
pràctica esportiva com a mitjà de salut
per a tothom. Així mateix, va crear un
espai d’estudi on els nens i nenes poder
fer els seus deures i al mateix temps
practicar esport. En general, els nois i
noies que utilitzen les instal.lacions tenen
molt pocs recursos i, en molts casos no
van a l’escola, per tant, com la finalitat de
Chega és desenvolupar una tasca social
per no deixar a ningú sense un lloc on
poder estudiar i també fer esport,
considerem important poder ajudar-los
en aquesta tasca. El fet d’entrar en
contacte amb aquesta persona ens ha portat a acordar amb ella que ACCeDE ajudarà
a millorar les instal.lacions amb aquell material que necessitin tant educatiu com esportiu
per tal que els nois i nois que acudeixen tinguin tot allò necessari per poder practicar
esport i també poder estudiar.
A més, donada la ubicació de la pista de Chega, s’ha acordat que sigui el centre esportiu
de treball durant la nostra estada en allà i on els nostres entrenadors portaran a terme
sessions de treball amb els nens i nens i joves que utilitzen les seves pistes.

A Awassa hem portat a terme el
projecte de major envergadura. Arran
de la visita a la nostra ciutat de
representants
de
l’administració
d’aquesta ciutat, van demanar portar al
seu municipi el projecte de Jocs
Esportius Escolars. Durant la nostra
estada al juliol, es va fer la presentació
dels diferents equips. En total
participen al voltant de 120 nens i
nenes sub14. En aquesta edició hi
havia 8 escoles amb un total de 12 equips -8 masculins i 4 femenins. Com a peculiaritat
podem dir que la majoria de joves que estan escolaritzats provenen de la zona de
Gambella, un indret que es caracteritza per donar nois molt alts, com es pot veure a la
fotografia. Es van fer partits d’exhibició i durant el curs s’està desenvolupant la lliga.

La segona part del viatge els cooperants van estar a Addis des d’on es van desplaçar a
la ciutat de Yeka on es va fer un clínic tècnic centrat en l’esport d’equip amb l’assistència
de 60 persones procedents del món de l’esport i de diferents disciplines com fútbol,

voleibol, bàsquet o handbol. En aquest ciutat
s’ha establat una relació de treball i
col.laboració entre els responsables del Yeka
Club i de l’oficina d’esports de la ciutat. Totes
les parts implicades coincidim en la
importància del treball en equip en qualsevol
esport. Els cooperants van poder treballar
sessions pràctiques amb nois i noies de
l’escola Hill Side. Es tracta d’un centre que
compta amb una escola esportiva amb
jugadors i jugadores U14 i U16 que seran la
cantera del Yeka Bàsquet Club que no en té.
A Addis vam tenir l’oportunitat de treballar amb la selecció nacional 3x3 femenina que
es preparava per disputar el Campionat Sud Àfrica zona 5 a Maroco, Marroc. Es van fer
entrenaments conjunts per ajudar en la seva preparació. En el decurs de les reunions
es van fixar les bases tècniques i metodològiques del treball a realitzar i sorgeix la
possibilitat de signar una cord per la creació del primer equip femení professional a la
ciutat de Yeka.
D’altra banda, es va visitar un altre escola Don
Bosco Mekanissa on les nostres joves
entrenadors, sobretot les 4 noies que van viatjar
al 2019 van realitzar sessions de treball amb els
infants. Van ser jocs per iniciar en el món del
bàsquet als més petits i també van tenir
l’oportunitat de visitar l’escola i entrar en una de
les classes on els nens i nenes van mostrar el
seu gran entusiasme i van estar receptius a tot
allò que s’explicava. Aquesta visita ha permès
crear un vincle de col.laboració on ACCeDE aportarà material esportiu per la pràctica
esportiva dels nois i noies i també material educatiu que sigui necessari per l’escola.
D’altra banda, enguany ha estat un any excepcional donat que una delegació procedent
d’Awassa ens va visitar. En concret va ser entre el 4 i el 8 de juny i es va produir arran
de l’acord signat al 2018 entre ACCeDE i el Club de Awassa. L’objectiu era que la
delegació conegués l’estructura i organització de diferents entitats esportives. Es van
buscar acords i sinèrgies amb administracions locals i supralocals de Catalunya,
patrocinadors esportius i es van conèixer diferents models de gestió esportiva,
organització tècnica, estructures i equipaments tant de futbol com de bàsquet a la ciutats
de Gavà i Barcelona.

La delegació estava formada per 6 persones: el Secretari de la Federació Etíop de
Bàsquet i 5 persones procedents de la ciutat d’Awassa -de l’administració local i
l’administrador del Club Awassa Sport.
El secretari de la Federació Etíop de Bàsquet va tenir l’oportunitat de visitar les
instal.lacions de la Federació Catalana de Bàsquet i conèixer la seva estructura i

metodologia de treball. També van poder veure un entrenament del Club de Bàsquet
Gavà, entitat que proporciona els entrenadors pel desenvolupament i expansió del
bàsquet a Etiòpia.
Per la seva part, els representants de l’administració d’Awassa van tenir l’oportunitat de
reunir-se amb representants de diferents administracions per conèixer el seu
organigrama i establir relacions de cara a possibles acords de col.laboració per rebre
assessorament i ajuda tècnica per un major desenvolupament de la ciutat d’Awassa.
Durant la seva estada, la delegació va tenir reunions amb diferents administracions Ajuntament de Gavà, Federació Catalana de Bàsquet, Consell General de l’Esport de la
Generalitat i visita a clubs esportius com el Club Bàsquet Gavà, el projecte Segle XXI,
la UD Júpiter, el RCD Espanyol, l’Escola de Fútbol de Gavà, així com una reunió amb
l’empresa Emozionat, patrocinador del CB Gavà que distribueix que distribueix roba
esportiva de Joma.
Durant la seva estada, van tenir l’oportunitat de conèixer el desenvolupament de la
nostra ciutat. Es va fer una recepció de caràcter oficial, on l’alcalde d’Hawassa va signar
en el llibre d’honor. En aquesta trobada els representants de l’administració d’Hawassa
van traslladar a l’alcaldessa de Gavà les seves inquietuds i les seves necessitats. En
aquest sentit, van sol·licitar col·laboració i ajuda per dissenyar la seva ciutat i
assessorament tècnic en diferents àmbits com ara l’urbanisme, la neteja i manteniment
de la ciutat (van quedar sorpreses pels vehicles de neteja de PRÈSEC), la cultura i
l’esport tant a nivell d’equipaments com de la pràctica a l’aire lliure.

Van visitar les instal·lacions esportives per conèixer el seu funcionament i la seva gestió.
En concret la Zona Esportiva Diagonal, Can Torelló i Can Tintorer. En les diferents
visites es va explicar la gestió de cadascuna de les instal.lacions i, en el cas de Can
Torelló, tècnics municipals els hi van explicar el projecte de futur d’aquest espai amb
una gestió público-privada.
Es va fer un recorregut per zones de la ciutat on els ciutadans passegen i fan esport a
l’aire
lliure com la zona del Parc del Mil.lenni i el Passeig Marítim de Gavà. Van poder
conèixer la manera de dissenyar la ciutat per tal que tothom pugui practicar esport al
llarg de la seva vida.
Un altre visita va ser a l’escola pública Marcel.lí Moragas on l’equip directiu es va reunir
amb la delegació per explicar el seu projecte educatiu i se’ls va oferir ajuda en matèria
educativa. A Moragas també van visitar la pista poliesportiva que els hi va causar una
gran impressió. Es va sorprendre el fet que l’educació fos gratuïta però el servei de

menjador s’hagués de pagar. A Etiòpia és més aviat a l’inrevés. L’educació és pagada i
per això, famílies amb pocs recursos tenen dificultats per portar als seus fills, mentre
que les administracions intenten que els infants tinguin al menys un àpat diari.
També van visitar una instal·lació de gestió privada com ACCURA per tal que poguessin
veure un altre manera de gestionar un equipament esportiu.
A la visita a la Federació Catalana, els seus representants van reiterar el seu compromís
de recolzar i continuar col·laborant en el nostre projecte per continuar formant a
entrenadors etíops per tal que tinguin una base formativa que els hi permeti fer créixer i
evolucionar l’esport al seu país.
Durant la seva estada també van conèixer el projecte del Segle XXI. Un projecte
gestionat i sufragat econòmicament a un 50% entre la Federació Catalana i la Federació
Espanyola de Bàsquet.
Gràcies al gerent de la Federació Catalana, el Director General del Consell General
de l’Esport de la Generalitat va rebre a la delegació que van sol·licitar assessorament
en matèria esportiva per poder implementar i gestionar uns Jocs Olímpics a Etiòpia,
començant per la ciutat d’Hawassa. També van demanar assessorament tècnic per la
construcció d’equipaments esportius.
Altres visites durant la seva estada van ser a les instal·lacions esportives del RCD
Espanyol, al Camp Nou i a les instal·lacions de la UE Júpiter.Totes aquestes visites
van ser molt importants per la delegació donat que la seva principal demanda és ajuda
tècnica per poder implementar diferents formes de treballar i dissenys de ciutat al seu
país.
Per tot plegat, el viatge va ser del tot profitós i ha servit per enfortir els llaços entre les
dues comunitats i consolidar la col·laboració i desenvolupament dels nostres projectes
a Etiòpia.

D’altra banda, aquest any i per tal d’avançar en els projectes previstos per l’estiu de
2020, al desembre una delegació d’ACCeDE, formada per 4 persones, van viatjar a
Etiòpia per signar els acords amb les administracions amb les que es treballarà aquest
proper estiu. En concret Universitat d’Hawassa, Universitat de Welkite, govern local de
Hawassa, Welkite i Yeka.

Signatura acords Hawassa

Signatura acords Welkite

Signatura acords Yeka

Durant l’estada es van visitar els projectes, van haver reunions amb els responsables
dels governs locals de les ciutats amb que treballarem i també amb les universitats per
concretar els punts dels acords i els projectes a desenvolupar. Així mateix, es va portar
material a Chega i a l’escola Don Bosco amb la col.laboració de l’escola de Fútbol de
Gavà i el Club Esportiu Júpiter.

Escola Welkite

Niños pista Chega: equipación EF Gavà

Nens i nenes del projecte Club Yeka

D’altra banda, pel nostre projecte s’han interessat altres club com és el Club Bàsquet
Sant Quirze, on un dels seus directius està en contacte amb una ONG que opera també
a Etiòpia. Ens van explicar el projecte i ens va impressionar la tasca que estan realitzant.
Ells treballen en una casa d’acollida “Ankelba”, a la ciutat d’Holeta, regió d’Oromia,
Aquest centre es troba al costat d’un centre educatiu anomenat Holeta Primary School
on estudien els nois i noies que estan acollits en aquesta casa. Actualment, el projecte
el gestiona una ONG etíop anomenada Ankelba i que té la seva contrapart a Espanya
amb l’ONG Ambessa. La nostra intenció és poder col.laborar amb ells i per això el
projecte serà inclòs també en la sol.licitut de subvencions per tal de poder aportar
material educatiu com llibretes i bolis. Així mateix, també moxil.les pels infants per poder
portar diàriament el material escolar necessari per fer les classes. Un altre necessitat,
és material esportiu per realitzar les classes d’educació física amb unes millors
condicions.
La idea és poder ajudar, segons les nostres possibilitat econòmiques, per garantir que
aquests nens van a l’escola i que viuen en unes òptimes condicions. Per això, és
important que a la casa d’acollida tinguin allò mínim i necessari per viure.

2. Dades generals dels projecte

Actualment, el projecte d’ACCeDE s’està desenvolupant de forma directa i amb
presència de cooperants, al menys un cop a l’any, a tres ciutats d’Etiòpia: Awassa,
Welkite, Yeka. Els nostres programes també han arribat al municipi de Dire Dawa, i en
els seus inicis a Woldiya, on es va posar el punt d’inici del projecte a l’escola Adengur.
Pel 2020, el projecte viatjarà a una nova ciutat com és Jimma. El projecte se centra en
garantir l’escolaritat a les zones on treballem, aconseguir una bona alimentació pels
infants i hàbits saludables. L’esport és el mitjà que ens permet complir amb els notres
objectius: disminuir l’índex d’absentisme a l’escola. Es fa especial incidència en aquelles
poblacions rurals i en els nois i noies més desprotegits i desfavorits per tal que puguin
tenir un futur millor.

El nostre objectiu principal és la protecció dels drets de la població més desprotegida,
els infants, fent possible mitjançant l’esport i l’ensenyament reglat, el dret bàsic
a l’educació, a la salut, al joc i a la protecció de la família.

El nostre projecte es desenvolupa a Etiòpia, a les ciutats de Addis Abeba,
Welkite i Hawassa, és un projecte de cooperació al desenvolupament, que
desenvolupa diverses actuacions i un projecte de sensibilització ciutadana
per a la cooperació.

El projecte s’emmarca dins el Plà Estratègic d’ACCEDE, de cooperació i d’educació pel
desenvolupament del 2019 al 2021, amb dues línies bàsiques d’actuació: Tres
Projectes de Cooperació al Desenvolupament amb diverses actuacions de caràcter
independent i diferenciat a Etiòpia i Un Projecte de Sensibilització (Gavà i Etiòpia)
amb dues actuacions complementàries.

3. Descripció del projecte
El projecte de cooperació Esport per al desenvolupament es desenvolupa amb diferents
programes individuals e independents.

-El programa de Suport estructural, tècnic, pedagògic i formatiu per a la Federació
Nacional de Basquetball d’Etiòpia.Es tracta de fomentar i donar difusió a la pràctica
esportiva, en aquest cas el bàsquet com una eina educativa i de formació en valors.

La FNBE vol fer un salt de qualitat, creant un programa de formació continua per als
entrenadors/es de la seva competició nacional que permeti completar i millorar els seus
coneixements.És per això que ACCeDE i la FNBE han signat un acord de col·laboració,
per tal que tècnics de Club Bàsquet Gavà i ACCeDE donin suport i desenvolupin un pla

estratègic per a millora la qualitat de la competició de basquetball a Etiòpia i ens ocupen
de la formació integral dels seus entrenadors i entrenadores.

-El programa l’Espot i el Joc com a Dret Universal de la Infància. Escola de
inibàsquet a Welkite.

L’escola i la família son l’eix principal per transmetre els valors expressats a la convenció
de Drets dels Infants. L’esport i l’activitat física són el millor canal de transmissió
d’aquests valors i actituds com la cooperació, l’autonomia, el diàleg, el respecte, la
responsabilitat, el treball en equip, la creativitat, la no discriminació, la igualtat de gènere
i el dret a la salut.
És en aquest sentit que es crea la primera escola de minibàsquet a la ciutat de Welkite
per a nens i nenes d’entre 8 i 12 anys. La finalitat és fer del bàsquet un vehicle per
abordar problemàtiques d’àmbit social i les prioritats bàsiques de milers d’infants de la
ciutat. L’objectiu és contribuir a mitigar la situació en què es troben i unir esforços a favor
de la seva educació i la seva salut.

Al 2018 es crea l’escola amb 120 jugadors i jugadores seleccionats entre els centres
educatius de la ciutat i supervisats pel nostre representant a Etiòpia, Yimer Haile que
controla que els nens i nenes estudiïn i facin esport. Es fa un seguiment dels seus
resultats acadèmics i que tinguin un àpat saludable al dia.

Per ACCeDE creiem molt important la consolidació d’aquesta primera escola de mini
bàsquet que fa possible l’escolarització dels 120 infants, nois i sobretot noies, que es
troben en una situació precària, per tal de que sigui un referent al país com a model de
desenvolupament a través de l’Esport, aquest programa ha de ser un motor de canvi
social, de creixement, de desenvolupament i d’igualtat d'oportunitats.

- Programa de suport a l’Escolarització i a l’Alimentació dels Infants (Escoles de
Primària de Welkite

La situació dels infants a Etiòpia és molt precària. Les sequeres i les fams repetitives
amenacen la supervivència d’aquests nens/es en un país molt pobre on més del 94,7%
de la població viu amb menys de dos dòlars al dia.La pobresa es converteix en un
obstacle insalvable per a molts infants, i per a moltes famílies, que han de treure als
seus fills de l’escola, perquè ajudin a la feble economia domèstica, treballant la terra,
pasturant el bestiar, etc.

ACCeDE té el compromís de ser una eina pel desenvolupament, que afronti les
problemàtiques d’àmbit social i les prioritats bàsiques de milers d’infants a la ciutat,
contribuint a mitigar la situació en què es troben, fent possible la seva escolarització i
dotant de l’alimentació bàsica per garantir la seva salut. unint esforços a favor de la seva

educació i la seva salut. Aquest compromís social, fa d’ACCeDE una entitat oberta,
ntegradora i solidària.En col.laboració amb l’Ajuntament de Welkite i la FNBE,
promourem un programa de Suport a l’Escolarització i a l’Alimentació, amb tres paquets
d’ajuda directa als infants: Material Escolar i Esportiu, Pícnic day (un àpat diari) i control
sanitari.

El programa vol augmentar la taxa d’escolarització als centres educatius de la ciutat, en
relació al curs anterior. L’objectiu és prioritzar el col·lectiu d’alumnes més vulnerables,
sobretot aquells que tenen majors necessitats. Prevenir l’abandonament prematur dels
alumnes, ajudant-los per tal que puguin continuar els seus estudis, graduar-se i millorar
la situació de precarietat per a la seva família.

- L'esport com a eina de rehabilitació: Programa de Bàsquet amb Cadira de Rodes
Welkite, Regió Gurage (Etiòpia)

ACCeDE en col·laboració de Creu Roja Internacional, el Club Bàsquet Welkite i la FNBE
signen un acord per a la creació a Welkite del primer equip de Bàsquet en Cadira de
Rodes de la regió de GURAGE en el SUR del País.
El programa va destinat a persones amb discapacitat física, capaces d'autopropulsarse en cadira de rodes amb les seves mans i amb aptituds suficients per practicar l'esport
(des de nivell principiant)
Té com objecte fer de l'esport una potent eina de rehabilitació per a persones amb
persones amb diversitat funcional, vol donar-lis la possibilitat d’assolir de trencar límits i
prejudicis.
Els jugadors/es realitzaran entrenaments 3 entrenaments setmanals, dilluns, dimecres i
dijous de 18:00 a 19:30 h. a la pista esportiva del CB.Welkite. Tindrà l’oportunitat de
competir al Campionat Nacional de Bàsquet en cadira de rodes organitzat per la FNBE.
Mitjançant aquest programa es vol sensibilitzar a la societat sobre els beneficis de
l’esport adaptat col·lectiu a través de l’entrenament i la Competició; donar a l’esport i a
la diversitat el màxim de visibilitat i difusió a nivell nacional i internacional; i cohesionar
el teixit de l’esport i treballar per la inclusió de totes les patologies, sumant forces per a
desenvolupar programes comuns socio-esportius.

-Pla de Formació i Promoció de l’Esport Femení a Etiòpia

Entre els objectius prioritaris del ACCeDE com a eina d’ajuda al desenvolupament a
Etiòpia, està la promoció i l’augment del nombre de participants femenines dins la
pràctica habitual de l’esport, en el nostre cas el bàsquet.

Dins d’aquest projecte de promoció de bàsquet femení a Etiòpia, el ACCeDE porta
treballant des de fa uns anys per tal d’aconseguir la formació d’equips de Bàsquet
Femení a la Ciutat d’Hawassa. Els objectius són afavorir la promoció de les dones a
Etiòpia, la seva integració i la no discriminació per raó de gènere per tal d’aconseguir
una societat on dones i homes tinguin una participació equilibrada en tots el àmbits, així
com promocionar els valors associats a la pràctica esportiva com són l’amistat, l’esforç,
el respecte, la solidaritat, l’emoció i la diversió.

-Projecte de l’Esport Escolar a Hawassa
Es tracta d’iniciativa promoguda per
ACCeDE, la Federació Catalana de
Bàsquet, a través de l’Ajuntament
d’Hawassa amb la col·laboració del
Ministeri d’Educació i Esport de Etiòpia i les
Diferents Federacions de les modalitats
esportives que contempla el Pla i que pretén
garantir l’accés dels infants i joves de les
Escoles e Instituts Públics Addis Abeba
(amb edats compreses entre 3 i 18 anys) a
una pràctica física o esportiva que completi
la seva educació i millori la seva qualitat de vida.
L’esport és un magnífic vehicle per a l’enriquiment personal i la transmissió de valors.
Ens fa únics i neix en nosaltres des de ben aviat, en el jocs infantils, en les activitats
físiques d’aprenentatge i de motricitat, en l’explosió d’energia i de socialització.
L’esport creua fronteres i ajuda a la cohesió social i a la lluita contra l’exclusió, doncs
mitjançant la pràctica d’activitat física aprenem el sentit de l’esforç personal i l’esperit de
superació per assolir reptes, així com saber guanyar i acceptar les derrotes, la
companyonia o cedir protagonisme en favor del grup.
Per tot això, l’activitat esportiva esdevé imprescindible en la formació de l’individu des
de ben aviat, i l’ensenyament de l’esport i dels seus valors han d’estar estretament
vinculats als plans de formació del col·lectiu d’infants i adolescents de qualsevol
comunitat.

4. Marc de referència. Objectius de Desenvolupament Sostenible i Enfocament
Basat en Drets Humans

Segons l’art. 31 de la Convenció sobre els Drets dels Infants, reconeixen el dret de l’infant
al descans i a l’esplai, a lliurar-se al joc i a les activitats d’esbarjo adequades a la seva edat.
És en aquest sentit que els nostres projectes tenen per objectiu que mitjançant l’esport, els
nens i nenes tinguin el seu espai de joc i d’esbarjo, es tracta d’iniciar-los en el món del
bàsquet a través de jocs.
D’altra banda, treballem en Projectes Educatius fonamentats en l’Esport i la Salut, com
a eina educativa i de vida, on l’activitat esportiva és un mitjà per a la formació integral
dels nens, nenes i joves a qui es dota d’una nutrició i hàbits saludables. A més, es
desenvolupen valors com l’esforç, el treball en equip, el respecte, el sacrifici, la
solidaritat, la tolerància i la democràcia.
El nostre compromís amb l’educació també ha estat guardonat amb els Premis Gavà
Educa l’any 2012 pel nostre programa de Sensibilització adreçat a les escoles.
Els nostres principis es basen a lluitar per millorar les condicions de vida, d’aquells que
no tenen veu, treballar per fer possible l’accés a l’educació, a l’esport, a la salut, a
l’alimentació i la resta de drets i principis fonamentals.
ACCeDE, com a primera ONGD catalana, Escola Amiga del programa Enreda’t
d’UNICEF, creu en l’Esport com Dret Humà Fonamental, com diu l’article 1 de la Carta
sobre Educació Física i Esport adoptada per la UNESCO en 1978.
L’esport és el mitjà adequat per fer possible l’escolarització. Millorem l’escola reglada,
dotant-la de les infraestructures necessàries per garantir unes adequades condicions
higièniques i sanitàries, una correcta alimentació i dotem dels mitjans necessaris per a
l’assistència a l’Escola i a la pràctica de l’esport (material escolar i material esportiu).

El nostre projecte és un projecte
educatiu i social a Etiòpia, on l’esport és
un mitjà no un fi, per a aconseguir el
desenvolupament de la infància, una
nutrició adequada, garantir unes
adequades condicions higièniques i
sanitàries, l’escolarització de nens i
nenes en greu situació d’abandonament
escolar a una edat primerenca (a partir
dels 7 anys).
L’esport és el mitjà adequat que farà possible l’escolarització a les zones més
desfavorides. Millorant la qualitat de vida i fent possible el desenvolupament de la
població infantil més desprotegida, el seu progrés formatiu i el de la seva comunitat.

L’esport és un mitjà i un fi, per aconseguir el
desenvolupament, la mobilització social i la
pau. Nacions Unides insta a entitats i
institucions a incorporar l’esport i l’activitat
física als programes de desenvolupament.
L’esport és un element generador de canvis
i desenvolupament, no només dels
individus sinó també de tota la població i
tota la comunitat.
La pràctica esportiva és el motor que fa possible que famílies i administracions locals
recolzin i treballin al nostre costat per aconseguir l’escolarització de nens i nenes que es
troben en situació d’extrema pobresa.

5. Objectius específics i estratègics que incorporin la Línia Estratègica de
Cooperació definida al Pla Director de Gavà
Els nostres projectes tenen per objectiu donar eines a aquelles persones relacionades
amb el món escolar i esportiu per tal de millorar en el seu aprenentatge. Es tracta de
formar per tal que les famílies amb pocs recursos deixin que els seus fills facin esport
per tal d’assegurar d’aquesta manera la seva assistència a l’escola, però al mateix temps
per tal que visualitzin que l’àmbit esportiu pot ser una professió i d’aquesta mera que
deixin que els seus fills i filles puguin dedicar-se.

D’altra banda, també potenciem l’esport entre les dones. En els viatges, amb la
presència de noies d’aquí que estudien i fan esport s’intenta explicar a les noies d’Etiòpia
que elles també ho poden fer i que, si els hi agrada es poden dedicar de manera
professional. Per la seva cultura, elles no ho veuen com una sortida laboral i a més,
deixin tant l’escola com la pràctica esportiva perquè són obligades als 12 anys a casarse. A través de petites entrevistes i el passi de vídeos on poden veure que noies de la
seva edat juguen a bàsquet i poden fer les mateixes coses que els nois es fa un treball
de sensibilització per tal que puguin canviar la seva mentalitat.
I el més important de tot és que l’esport ens serveix d’excusa per tal que els nens i nenes
que volen fer esport, estudiïn. La única premissa i obligació tant de les famílies com dels
nois i noies és que si volen jugar, en aquest cas a bàsquet, han d’anar a l’escola i aprovar
el curs, del contrari se li retira la beca i no poden jugar.
Volem incidir en zones rurals, en aquelles zones amb més recursos i on els nens i nenes
es veuen obligats a contribuir a l’economia familiar cuidant dels germans més petits,
pasturant el bestiar o treballant la terra. És per això, que si veuen i es consciencien que
estudiar és important perquè els seus fills i filles tinguin un millor qualitat de vida, els
índexs d’escolarització augmentaran. Cal pensar que, a Etiòpia l’educació no és
gratuïta. Les famílies han de pagar per estudiar, els llibres, el material i l’uniforme. Es
tracta d’un cost econòmic elevat i que moltes famílies no es poden permetre. Les nostres
beques escolars permeten que els nois i noies que acudeixen regularment a l’escola
puguin seguir estudiant i a més, tinguin un àpat diari i saludable al dia.

A la nostra ciutat, les xerrades de sensibilització a les escoles ens permeten explicar
aquesta realitat i animar a joves com els nostres cooperant a que prenguin consciència
de la sort que tenen en poder fer allò que els hi agrada.

6. Activitats – Cronograma

Dins les activitats realitzades cal parlar de les pròpies dels projectes i desenvolupades
bàsicament al mes de juliol durant el viatge a Etiòpia.

Cursos de Formació a entrenadors i professors d’educació física

Entrenaments-casals amb els nens i nenes dels projectes

Introducció al món del bàsquet a través del joc

13 d’abril: Celebració del Torneig MiniBaix en col.laboració amb el CB Gavà. Un torneig
que permet donar a conèixer els nostres projectes entre els equips participants i on els
guanys que es treuen del bar solidari estan íntegrament destinats als nostres programes
a Etiòpia.

Els dies 17 i 18 d’octubre vam participar al Congrès d’Esport i Cooperació Internacional.
Un congrés organitzat per la Generalitat de Catalunya amb l’objectiu de consensuar i
indagar sobre els elements bàsics que conformen l’Esport pel Desenvolupament. En
concret reforçar les accions en l’àmbit de la cooperació a través de l’esport i l’activitat
física. Durant el Congrés es van combinar sessions plenàries on es va experts van parlar
d’elements bàsics i es van fe sessions de grups de treball on les entitats convidades
van parlar de diferents temes. El Congrès va girar entorn 5 temàtiques principals:
Disseny de projectes i Avaluació, Metodologia, Formació, Gènere, Xarxes-Accions
Internacional i Polítiques Públiques. ACCeDE va participar en els grups de treball de
FORMACIÓ I DE GÈNERE.

El primer dia vam participar de les sessions plenàries i a la mostra de projectes . En aquí
va ser on el president d’ACCeDE, Xavier Esteban va explicar la vessant formativa dels
projectes. Una formació com a sortida professional per joves entrenadors i el treball vers
la dona que té per objectiu que no siguin obligades a deixar l’escola per casar-se.

Va ser una experiència enriquidora, on una petita entitat local va relacionar-se amb altres
ONG internacionals i gairebé totes professionals amb partides econòmiques molt més
elevades i treballadors contractats per desenvolupar els seus projectes, com ara la
Fundació Barça per posar algun exemple de casa nostra.

7. Persones beneficiàries del projecte

En total, actualment el nostre projecte està beneficiant a 1.500 nens i nenes que veuen
en l’esport poden millorar la seva condició de vida. Nens i nenes que poden seguir
estudiant gràcies a les beques escolars que possibiliten a més poder tenir un menjar
diari i, al mateix temps practicar esport no només com a mitja de poder competir sinó
com un hàbit saludable que comporta uns valors i també l’adquisició d’unes pautes i uns
hàbits d’higiene personal.

D’altra banda, a través dels cursos de formació s’ha arribat a 35 entrenadors/eres i
professors d’educació física de diferents indrets d’Etiòpia que d’aquesta manera tenen
una titulació i, els joves que estan fent esport, veuen que pot ser una sortida
professional.

8. Instruments i mecanismes de seguiment i avaluació

A través de la nostra persona de contacte a Etiòpia, Yimer Haile que és Secretari de la
Federació Nacional de Bàsquet a Etiòpia i també té contactes amb el President del
Comitè Olímpic Etíop, tenim informació de primera mà de com s’estan desenvolupant
els projectes. A més, compta amb informes individualitzats de cada infant becant on es
controlen els seus resultats acadèmics, que realment vagi a l’escola, que faci esport i
això pugui tenir un àpat saludable diari. Així mateix, aquest any, en el segon viatge
realitzat al desembre vam poder veure in situ si realment allò signat i acordat s’està
complint. Per això, s’ha plantejat la possibilitat de viatjar més d’un cop a l’any per poder
supervisar allò establert en els acords.

9. Pla Comunicació, respecte a aquest projecte a la ciutat de Gavà, incorporant
elements de difusió i sensibilització a través del projecte

Fins ara, únicament fèiem difusió dels nostres projectes en les accions puntuals que
desenvolupàvem, bàsicament Torneig Mini i Bàsquet a l’Alba. En aquests dos
esdeveniments, organitzats amb el CB Gavà, en els cartells publicitaris apareix el nom
de l’ONG ACCeDE i “Bar Solidari” que és el que muntem per recaptar fons.

D’altra banda, la nostra principal via de difusió són les xarxes, que fins fa uns mesos
bàsicament eren utilitzades per informar dels viatges i de la tasca dels cooperants durant
els dies que estan a Etiòpia.

Però aquesta manera de fer ha canviat. Donat que volem iniciar altres petits projectes,
a finals de 2019 vam començar a tenir més presència a xarxes llençant la campanya de
captació de socis que va ser recollida al Bruguers Digital, i també una campanya
adreçada a empreses per tal que ens donin recolzament i poder treballar els nostres
programes d’una forma més tranquil.la i durant tot l’any sense dependre 100% i
exclusivament de les subvencions de les administracions.

