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ESPORTS

y ESPORT PER INTEGRAR El futbol i el bàsquet no només són resultats

El programa SportJove ratlla l’‘overbooking’ d’inscrits
@davidgmateu

Des del proper 1 d’octubre fins
al 20 de juny de l’any vinent, el
Poliesportiu de les Tres Xemeneies
tornarà a acollir el programa
SportJove que organitza Sant Pere
Claver-Fundació Sanitària. Cada
dilluns i dijous, la pista de futbol
i bàsquet serà el punt de trobada
d’una quarantena de joves que
conviuen en el seu dia a dia amb
multitud de problemes que els
allunyen de la plena integració
social. Al cap i a la fi, el projecte
en el que participaran provarà de
fer-los guanyar confiança en si
mateixos i acostar-los a la seva
plena normalització.
Si bé SportJove resta consolidat
des de fa anys, ara pot córrer el
perill de morir d’èxit. Tot plegat,
per l’overbooking de joves d’entre
14 i 21 anys que van participar
en les anteriors edicions i que no
volen deixar de participar. Segons
explica la psicòloga i coordinadora
d’SportJove, Anna Villanueva, el
programa està pensat com “un
impàs per integrar aquests joves en
les categories esportives habituals,
però molts d’ells no troben aquest
servei normalitzador en la resta
d’equips i volen seguir aquí any
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A SportJove el més important és participar

rere any”. Què provoca aquest fet?
l’alentiment en la incorporació de
nous joves al programa.
El perfil del participant
Segons Villanueva, “tots són
joves que vénen derivats de la
Xarxa de Salut Mental, dels Serveis
Socials, del Departament de Justícia
Juvenil per alguna causa judicial
pendent, de programes d’acolliment
familiar...”. És a dir, persones amb
diferents condicionants que frenen
la seva integració. Diu la coordinadora, “aquí venen perquè físicament no són prou hàbils, perquè
no poden participar en equips més
exigents o rígids, perquè emocionalment es troben en un moment

complicat...”, exposa. En aquest
sentit, els tutors d’SportJove el que
els oferiran són exigències esportives més senzilles i adaptades, “on
no compta ni el rendiment ni el
resultat, sinó el fet de trobar-se dues
vegades a la setmana, passar-s’ho
bé i si a més aconseguim que facin
una bona relació entre ells i després
vagin a berenar junts, doncs apuntar-ho com una victòria”, resumeix
Villanueva. Un model d’èxit que ja
compta amb gairebé totes les places
ocupades i que des de la coordinació confessen poder ampliar a una
tarda més l’oferta als joves. La idea,
per contra, “necessitaria un major
finançament en forma de patrocinadors o espònsors”, avancen. y

VISITANOS EN C/ MURILLO, 8
HORARIO DE LUNES A VIERNES : 10’00 a 14’00 y 16’30 a 20’00

