MEMÒRIA 2018

QUI SOM?
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.
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.

EL NOSTRE TREBALL
L’esport és el mitjà adequat per fer possible l’esco-larització.
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.

LES NOSTRES LÍNIES D’ACTUACIÓ
Les nostres línies d’actuació s’emmarquen dins del nostre Pla
Estratègic d’Actuació que es fonamenta en diferents accions,
algunes ja realitzades i altres en desenvolupament.
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.

Pla estratègic d’Educació pel desenvolupament. Augmentar les
capacitats educatives, formatives i econòmiques:
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.
A través de la Federació Etíop de Bàsquet el nostre projecte està
inclòs en el Pla Nacional com un dels 90 que integren el Pla de
promoció del bàsquet que es porta a terme al país. Gràcies al
Director General de la Federació, Yimer Haile s’ha consolidat el
nostre projecte educatiu-social i esportiu, sumant esforços i
recursos en l’àmbit de l’educació i l’esport. A més, permet que els
nostres joves puguin exportar la seva experiència tant social com
esportiva als nois i nois etíops de diverses zones del país.
Aquest traspàs ens permet aportar el nostre granet de sorra a altres
indrets també amb dificultats econòmiques i poder apadrinar nens i
nenes capacitats per la pràctica esportiva però que no poden fer
esport per haver de treballar.
Abans de viatjar cap a Etiòpia, els joves cooperants, en aquesta
ocasió tres nois i dues noies van rebre un curs formatiu. En ell se’ls
va explicar les condicions del país, com són les zones on
treballarien, allò a fer abans de marxar com ara les vacunes que es
van haver de posar, la medicació a prendre, material a portar,
estructura del viatge...

Curs formatiu a Hawassa

El programa de formació iniciat al 2016 ha tingut la seva continuïtat
al 2018. El curs s’ha fet a la ciutat d’Hawassa, organitzat per la
Federació Etíop de Bàsquet amb la col.laboració de Hawassa City
Sport Club y Hawassa Uaniversity amb la presència de 30
participants, 6 entrenadors i 24 entrenadores. La forta presència de

dones va ser un compromís adquirit entre les parts per tal de
fomentar la presència de la dona en l’àmbit esportiu del país etíop.

Participants curs

Sessions teòriques del curs

Sessions pràctiques del curs

Lliurament diplomes acreditatius

Expansió de l’escola de Minibàsquet
Al 2017 es va crear la 1a escola de Mini Bàsquet a Etiòpia.
Enguany s’ha tornat a aquesta ciutat per comprovar el seu
desenvolupament. Va ser tot un orgull veure com nenes i nenes de
menys de 14 anys feien esport, i el més important seguien els seus
estudis.

La presència dels nostre joves cooperants va servir per poder
realitzar entrenaments i compartir experiències engrescadores i
molt enriquidores.

En aquest 2018 aquest treball iniciat a Welkite ha tingut la seva
continuïtat a la ciutat d’Awassa, on s’ha creat també una escola de
mini bàsquet. Es tracta d’exportar aquest model amb un clar
objectiu: que els nens i nenes segueixin ESTUDIANT. Per nosaltres
l’esport, i en aquest cas el bàsquet, és una excusa per tal que
puguin continuar amb la seva escolarització i no deixen l’escola per
anar a treballar i ajudar econòmicament a les famílies. A més, en
assegurem que aquests infants tinguin un àpat saludable, com a
mínim un cop al dia. Això, es possible gràcies a les beques que
hem implementat i que són supervisades per Yimer Haile. Ells
coneix la realitat a través, dels seus 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.

Els nostres joves treballaven de forma conjunta amb els
entrenadors i professors d’allà. Cada equip d’allà té un entrenador
gavanenc com a tutor per tal d’assessorar en allò que puguin

necessitar. Així mateix, s’estableix una línia d’ajuda als jugadors i
jugadores del club per tal que puguin seguir fent esport però amb el
compromís de seguir estudiant. En aquest sentit ACCeDE ajuda
amb les despeses de la seva escolarització i manutenció dels nens i
nenes del projecte. Destacar la forta presència de noies a les
sessions d’entrenament amb el compromís del Hawassa City Sport
Club de crear equips femenins en les diferents categories. És un
pas per tal que aquestes noies no hagin de deixar l’escola per
ajudar a l’economia familiar.

Desenvolupament i promoció de la dona
Per segon any, la presència de les joves entrenadores posa de
manifest una realitat que aquí ens consta d’entendre: no poder fer
esport únicament per ser dona. Tot i això, gràcies a la nostra
aportació, a els equips femenins s’han incrementat a les ciutats amb
les quals hem col.laborat en aquests darrers tres anys. Un fet molt
gratificant i que ens omple d’orgull ja que, per regla general una
nena als 12 anys es veu obligada, sobretot si prové d’una família

amb pocs recursos, a deixar els estudis per casar-se i formar una
família. És molt dur, però d’aquesta manera és una persona menys
que han d’alimentar. Aquestes noies passen a ser les responsables
de la seva pròpia família. Amb el nostre programa i les beques
aquesta situació està canviant i aquella noia que vulgui seguir
estudiant i a més fer esport té aquesta oportunitat.

A més, com a experiència les noies cooperants s’han enriquit de les
sessions d’entrenament amb l’equip femení de Welkite. Ha estat
una demostració que no existeixen barreres, que les dones són
capaces de poder fer esport al igual que els nois. A més, malgrat els
possibles inconvenients de l’idioma l’entesa a la pista va ser total.

Bàsquet en cadira de rodes
El 2018 els cooperants de l’entitat van viure un altre experiència
molt enriquidora. L’esport com a mitjà d’integració i superació
d’adversitats. Vam poder participar de sessions d’entrenaments
amb persones minusvàlides. Persones que viuen l’esport i la vida
en general amb il.lusió malgrat les seves circumstàncies. El
compromís d’ACCeDE es contribuir a la compra de cadira de rodes i
altres materials necessaris per aquest col.lectiu per tal que puguin
seguir fent esport.

Lliurament de material

El viatge es va aprofitat per portar material, en concret equipacions
pels equips, pilotes, material esportiu i bambes. Cal pensar que
molts nens i nenes acudeixen als entrenaments amb xancles i molts
fan les sessions descalços.

La realitat allà és aquesta: realitat de contrast

El dia a dia
Els 15 dies d’estada a Etiòpia van ser molt enriquidors, es va
treballar de valent però també es va tenir l’oportunitat de conviure
amb els nens i nenes, els entrenadors i la delegació de la Federació
Etíop que en tot moment es va encarregar dels cooperants
d’ACCeDE.
Un any més, la tornada va ser dura, l’agraïment i el tracte rebut
queden en la retina dels nostres joves. Viure un altre realitat permet
valorar molt més allò que tenen i transmetre a la resta de joves de la
ciutat aquests valors de compartir i gaudir d’allò que tens.
Un any més, les noies etíops van voler fer les típiques trenetes a
les nostres cooperants. Així mateix, van fer jocs conjunts
demostrant que hi ha tradicions que són les mateixes allà on siguis.
Les imatges estan estretes del vídeo gravat.

La bona sintonia i la confirmació que no existeixen barreres és el fet
que les noies d’allà van ensenyar un ball típic a les nostres
cooperants que en tot moment es van sentir acollides i com a casa.
Són imatges i vivències que deixen empremta. Imatges estretes
també del vídeo gravat.

D’altra banda, vam poder viure una des les festes més tradicionals,
Va ser a la ciutat d’Hawassa on durant la seva estada es va
celebrar la festa ortodoxa de Sant Gabriel.

Imatges curioses del viatge que demostren el tarannà de la cultura
etíop. Imatges sorprenents amb les que t’acostumes a conviure
durant l’estada al país.

Convivència i intercanvi d’experiències: visualització de vídeos

De cara al 2019 es vol enfortir el treball de les dones. Fer seguiment
dels equips femenins i que les noies puguin estudiar i fer esport,
que no es vegin obligades a deixar l’escola per casar-se.
També, es reforçarà el projecte d’ajuda a persones amb algun tipus
de minusvàlua ja sigui per tal que puguin practicar bàsquet com pel
seu dia a dia.
Així mateix, es mantindrà el suport a nens i nenes becades per tal
que puguin tenir un futur i puguin seguir estudiant i no abandonar
els estudis per posar-se a treballar.

Programa i activitats de sensibilització i educació en valors
El nostre compromís és transmetre una alternativa a l’educació en
valors.
En 2018 s’han realitzat amb èxit diferents activitats solidàries.
Les nostres activitats de sensibilització i d’educació en valors estan
adreçades a tota la població gavanenca. Des dels nostres inicis
l’any 2010, hem treballat per crear xarxes de col·laboració. Aquesta
feina ha estat possible gràcies al treball en equip realitzat en les
diferents activitats culturals on hem participat i que hem dut a terme
al llarg de tot el 2018.
. Torneig de Bàsquet “Juguem per
Àfrica”
El torneig es va desenvolupar el dia 24
de març al pavelló de Can Tintorer.
A
l’esdeveniment
van
participar
diferents equips en categoria de mini,
premini i escola. ACCeDE va comptar
amb el seu bar solidari que serveix
d’excusa per transmetre la importància
de la solidaritat i la cooperació que ens
permet ajudar a nens i nenes més
necessitats.

2. Bàsquet a l’Alba
Amb aquesta activitat potenciem
l’associacionisme i el treball en equip.
L’esport i la participació en la
competició 3x3 permeten adquirir tot
un seguit d’habilitats que s’aprenen a
través del joc: el respecte a les regles,
la
importància
de
l’esforç,
l’aprenentatge de saber guanyar i
perdre, el joc net així com la disciplina,
la tolerància, el respecte, la resistència
i el compromís.

