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“Aquest és el club del meu barri”
1.Presentació
El club esportiu i cultural Futbol Sala Amics del Pou Nou Escorial, està
arrelat al barri d'Arraona Merinals de Sabadell. L’origen de l’entitat
esportiva, es remunta a l’any 1.981, quan un grup persones que jugaven a
futbol sala, van decidir començar un nou club de futbol sala. Després d'uns
anys d'èxits, es va assolir la fita de

jugar a la Segona Divisió de la lliga

espanyola, sent el club esportiu referència de la ciutat de Sabadell. Però
l’etapa a l’alta competició va passar

factura a l’entitat i per problemes

econòmics, no es va poder mantenir la categoria a les lligues superiors.
Refundada a l’any 2014, el FS Amics del Pou Nou Escorial, que en
l’actualitat compte amb més de 200 socis, ha participat de manera activa
dintre del teixit associatiu i comunitari del barri, participant a la festa major,
organitzant torneigs de futbol sala. La col·laboració amb la resta d’entitats i
serveis del territori ha estat un dels eixos, com demostra el treball conjunt
amb

l’entitat veïnal Arraona-Merinals, el CEIP Arraona i la seva l’AMPA,

l'IES Miquel Crusafont i Pairó així com els Serveis socials, el Consell esportiu
i l’Ajuntament de Sabadell.
L’objectiu general de l’entitat, és fomentar la pràctica del futbol sala entre
els nens, nenes i joves del nostre barri i de la nostra ciutat, així com
fomentar i inculcar hàbits de vida sana i valors com el treball en equip, el
respecte a les normes, l'esperit de cooperació i de tenir una certa disciplina i
capacitat d'esforç per saber i aconseguir les fites que es marqui cadascú en
la seva vida.
Altres objectius de l’entitat, són:
●

Lluitar per la integració i cohesió social a través de l'esport.

●

Ajudar a les famílies sense recursos perquè cap nen / a quedi exclòs
en el seu dret a la pràctica esportiva.

●

Promoure tota classe d'esdeveniments esportius i culturals al barri.

El pla d’actuació de l’entitat, inclou obrir la institució a altres esports i a tota
mena de manifestacions educatives per satisfer totes les inquietuds
esportives, d'oci i culturals dels veïns del barri. Això inclou la creació de
l’escola de futbol sala per infants.
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L’entitat creu i defensa que qualsevol persona, independentment del seu
sexe, origen, religió o estrat social, té dret a gaudir d’una vida plena i
complerta, incloent la pràctica esportiva, part fonamental en el creixement
personal de cada individu.
Què s’ha fet fins ara
A data d’avui, l’entitat Club Futbol Sala Amics del Pou Nou Escorial, ha
desenvolupat una sèrie d’actuacions amb la col·laboració d’altres agents
socials

del

territori,

tant

públics

com

entitats

socials,

mostrant

la

importància del treball en xarxa, doncs és la manera més òptima d’utilitzar
els recursos dels que es disposen per millorar la qualitat de vida al barri
d’Arraona i en conseqüència, a la ciutat de Sabadell.
Activitats desenvolupades
●

Participació a la Lliga escolar de Sabadell.

●

Organització del Torneig de Futbol Organitzat al barri d’Arraona
“Memorial Julio Regalado”.

●

Col·laboració

a

actes

de

la

Festa

conjuntament amb l’AV d’Arraona.

Major

del

barri

d’Arraona
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2.Justificació
L’esport, s’ha transformat en alguna cosa més que una pràctica física. Ha
superat aquesta barrera, en arribar al punt de que es tracta d’espais de
compromisos socials. Aquests compromisos tenen com a eixos principals les
actuacions en els temes d'exclusió social, així com la integració de la
immigració estrangera i de treball en la igualtat.
L'esport, en la seva interacció amb determinades pràctiques creatives (art,
disseny, arquitectura etc.) pot donar suport als processos de cohesió social,
especialment quan ajuda a consolidar llocs, fent de punt de trobada o de
comunicació entre iguals. L'esport, pot convertir-se així en una font
interessant de capital social i un element per a la generació de diferents
xarxes de relacions socials (contactes, amics, amistats, etc.). Des de les
pràctiques creatives, el tracte amb l'esport sol ser circumstancial o temàtic,
però existeixen experiències que busquen en certes dinàmiques socials una
opció de treball basada en la relació i la creativitat compartida. L'esport
facilita aquestes relacions i connexions.
Les activitats esportives solen facilitar el contacte i relació entre persones i
grups de diferents orígens, sense els protocols que s'exigeixen en un altre
tipus d'activitats. Posar en relació ambdues pràctiques contribueix a la
creativitat social i l'intercanvi de valors propis de cada camp d'acció en
determinats contextos locals.
La realitat existent al barri d’Arraona és que en l’actualitat, els infants
disposen d’una baixa bateria d’activitats esportives i que els que es troben
en exclusió social, encara ho tenen més difícil, doncs els recursos econòmics
que tenen, pocs, no els permeten fer front a les despeses per poder
participar en activitats de lleure. Aquesta situació, limita la pràctica de
l’esport als infants, o la ocupació del temps de lleure, tant a autòctons com
a nouvinguts, donant com ha resultat que molts nens i nens, juguin a futbol
al carrer, originant conflictes entre veïns i posant en perill la seguretat de
l’infant, al jugar a un espai obert i sense control i no permetent a la resta de
la ciutadania, gaudir dels espais comuns, com les places i els parcs. La
pràctica esportiva, fomenta l’acostament entre les poblacions autòctones i la
nouvinguda, facilitant els espais relacionals.
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Només cal observar un pati d’escola a l’hora de l’esbarjo, on nens i nenes,
gaudeixen d’un mateix espai, indiferentment de les seves diferències, tant
culturals com de gènere. La realització regular i sistemàtica d'una activitat
física comunitària, ha demostrat ser una pràctica summament beneficiosa
en la prevenció, desenvolupament i rehabilitació de la salut, així com un
mitjà per forjar el caràcter, la disciplina, la presa de decisions i el
compliment de les regles, beneficiant així el desenvolupament del practicant
en tots els àmbits de la vida quotidiana.
Davant d’aquesta demanda, explicita i necessària, l’entitat va decidir l’any
passat engegar el projecte “Aquest és el club del meu barri”. Amb la
col·laboració del CEIP Arraona i de l’AVV Arraona Merinals Can Gambús, la
iniciativa utilitza la pista esportiva del CEIP Arraona per a la creació i
participació dels equips en la etapa, de 6 a 13 anys, en iniciació i
participació a les lligues escolars de futbol sala de la ciutat, organitzades pel
Consell esportiu de Sabadell. El plus de que l’entitat FS Amics del Pou Nou
Escorial disposi de categories superiors, en competicions federades que
organitza la Federació Catalana de Futbol, facilitarà una formació òptima i
eficient del infant, ja que els monitors dels mateixos son els jugadors de la
categoria de tercera divisió catalana de futbol sala, i permetent un
acompanyament socioeducatiu i personalitzat a cada individu fins els 18
anys. Aquesta tasca, permetrà fomentar la implicació dels pares dintre
de l’activitat així com a l’entitat, donant espais familiars i ajudant a la
implicació a la comunitat i treballant el sentiment d’arrelament de les
persones nouvingudes.
De manera tranversal, i gràcies a la col·laboració continuada amb els
serveis d’educació del territori, serveis socials, així com el teixit associatiu
del barri, representat per l’entitat veïnal, els infants podran ser un agent
de canvi i formar part de la participació ciutadana, on el treball en
xarxa, serà la base del desenvolupament del programa.
Es pretén oferir una alternativa a gaudir a l’espai de temps lliure del que
disposen els infants del barri d’Arraona i que no poden o no saben, on poder
acudir. Amb l’esport com a eix, es formarà en valors com el civisme, el
respecte i la tolerància, aconseguint uns futurs ciutadans i
ciutadanes que treballaran, tots junts, per una societat equitativa i
igualitària.
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3.Objectius Generals
●

Complementar el procés formatiu-educatiu de les nenes i els nens a
través d'un entorn esportiu adequat.

●

Procurar a cada infant la formació esportiva que necessiti segons els
seus interessos i capacitats.

●

Fomentar els valors de la igualtat, el respecte i la tolerància com a
màximes expressions de la convivència entre les persones.

●

Reforçar la generació de l'hàbit esportiu educant en maneres de vida
saludables i alternatives al lleure.

●

Formar a futures persones, practicants i espectadores de l'esport en
les seves diferents tipus d'activitat esportiva.

●

Treballar en xarxa amb la resta de recursos i serveis present al
territori.

●

Implicar a pares, mares, nens i nenes en el teixit associatiu del barri i
de manera transversal, al moviment associatiu del barri i de manera
transversal al moviment associatiu de la ciutat.

●

Involucrar a les mares i nenes en les activitats que es duguin a
terme, per trencar amb l’estereotip de que l futbol és un tema
d’homes.
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4.Com i què es farà.
“Aquest és el club del meu barri”, és situarà cronològicament entre els 6 i
13 anys d'edat, aproximadament encara que es vol augmentar fins als 18
anys. Aquesta proposta, amb l’esport com a eix, té com a premissa
fonamenta la formació integral del nen o nena per poder inserir-los
en el medi social i fer-los partícips de la vida comunitària, depenent
de cada situació individual, pel que fa a la seva maduració personal, al seu
desenvolupament evolutiu i a l'estimulació que se li brindi. Els infants, seran
repartits per edats segons les etapes bàsiques i fonamentals i fent equips,
per poder participar a les lligues escolars de la ciutat de Sabadell. Cada
equip, disposarà del seu monitor/entrenador responsable, que dissenyarà i
posarà en marxa l’entrenament, supervisant l’execució de les indicacions
donades.
De manera transversal, es treballarà la implicació dels infants en el teixit
associatiu del barri d’Arraona i de la ciutat de Sabadell, facilitant llocs de
trobada amb altres clubs o entitats, gaudint d’espai de relació i coneixença
de recursos i serveis, aconseguint una major cohesió i participació a la
xarxa comunitària del territori. L'atenció, es centrarà en els interessos de
l’infant, constituint-se en l'àmbit propici i afavoridor d'un aprenentatge, que
aconseguirà,

a

través

de

múltiples

experiències

motores,

generar

progressivament més dinàmiques i tècniques més àmplies, en coincidència
amb l'evolució del infant però, sense oblidar, el creixement personal dintre
de la comunitat.
La iniciativa vol implicar també als pares i mares en la pràctica esportiva
dels seus fills i filles com a mitjà per enfortir la relació amb ells i, al mateix
temps, promoure els valors esportius com a eina de referència.
Actuacions a desenvolupar
Un cop consolidat el projecte iniciat l’any passat, en aquest any 2018, es
volen desenvolupar tota una sèrie d’actuacions, compreses dintre del procés
que es va iniciar l’any passat amb la proposta d’actuació de “Aquest és el
club del meu barri”. Algunes d’elles, són de continuïtat, doncs s’ha de
valorar el treball iniciat només contant amb l’esforç de les persones i el
treball conjunta amb altres serveis i administracions. Però d’altres accions,
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cal un suport més específic i uns recursos extres, per tal de poder arribar a
més gent i poder crear las bases d’una actuació comunitària i social envers
la població de la ciutat de Sabadell, sense oblidar, l’esperit de lluita i
superació de les persones que formen el barri d’Arraona i de l’entitat Club
Futbol Sala Amics del Pou Nou Escorial.
Accions de continuïtat
●

Participació a la Lliga escolar de Sabadell.
Amb la participació a la Lliga escolar de la ciutat de Sabadell, es
busca que els infants del barri d’Arraona, disposin de la possibilitat de
participar en una actuació a nivell de ciutat. Aquesta participació,
crearà una via bidireccional, facilitant als infants d’Arraona conèixer i
relacionar-se amb altres infants de la ciutat i al mateix temps, donant
a conèixer el barri d’Arraona a la resta de la ciutat, trencant
estereotips o idees preconcebudes. A data d’avui, em creat un equip
més als que ja teníem l’any anterior comptant amb equips a prebenjamí, benjamí, aleví i infantils.

●

Organització

del

Torneig

de

Futbol

Organitzat

al

barri

d’Arraona.
L’entitat Club Futbol Sala Amics del Pou Nou Escorial, port anys
col·laborant amb l’AV d’Arraona en benefici de la gent del barri.
Aquesta estreta col·laboració, es fa molt visible per mitjà de
l’organització i el treball conjunt per realitzar el Torneig de futbol al
mes de juny, amb la intenció d’oferir una activitat oberta i
participativa a la ciutadania.
Proposta de noves accions
En aquest apartat, inclourem aquelles accions que encara no s’han dut a
terme i que es volen desenvolupar en aquest exercici 2018, contant amb la
previsió de disposar dels recursos necessaris per tirar-los endavant.
●

Ampliació d’equips a la Lliga escolar
La voluntat, es poder comptar amb equips en totes les categories,
des

de els 6 any als 17 anys, facilitant que posteriorment, puguin

continuar la seva relació amb l’esport, pujant al sènior de tercera
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divisió catalana federat, dintre de l’organigrama esportiu de l’entitat
Club Futbol Sala Amics del Pou Nou Escorial. D’aquesta manera, la
persona, l’infant en aquest cas, continua amb un procés, un
recorregut que li permet desenvolupar totes les seves capacitats, tant
personals com esportives, dintre d’una estructura que vetllarà,
principalment, perquè creixi com a persona. Però dintre de la realitat
actual, aquesta fita s’entén que es farà poc a poc, aconseguint de
mica en mica, comptar amb un equip per categoria. Tenint en compte
que vam començar amb tres equips al consell i que aquest any ja em
augmentat un creiem que serà factible l’augment gradual dels equips
ja que els nens creixen i continuen amb nosaltres per la qual cosa si
continuem d’aquesta manera d’aquí a dos anys mes probablement ja
tindrem tots els equips.
●

Espais Familiars
Es de vital importància, el comptar amb la implicació dels pares i les
mares en les actuacions que es vulguin tira cap endavant. Per
aconseguir-ho, cal fer-los partícips en les activitats. Aquest objectiu,
s’aconseguirà fent-los participar activament a l’activitat, per mitjà de
reunions a l’inici de la lliga, on s’explicaran els valors que es volen
transmetre i també se’ls demanarà la seva valoració i implicació a
actes realitzats per la pròpia entitat. La proposta, inclou sortides
conjuntes familiars així com una trobada conjunta entre tots els nens
i nenes amb els seus pares, per així potenciar els vincles familiars.

●

Participació activa a la vida comunitària de la ciutat
Sempre i quant, el temps ho permeti i es creï oportú, es treballarà
perquè els infants puguin conèixer altres recursos i serveis de la
ciutat de Sabadell, no només esportius, si no també culturals o
socials del seu entorn.

●

Organització

de

la

lliga

de

primavera

2018,

amb

la

coparticipació de l’AV Arraona.
Aquesta actuació, l’hem creat aquest any. La intenció es continuar
oferint un espai per ha continuar practicant l’esport, doncs està clar
que no tots els infants, poden participar a la lliga escolar, ja sigui per
falta de temps o perquè no hi ha un equip per la seva categoria
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d’edat. Aquest espai, continuarà amb la tasca iniciada, oferir un punt
de trobada per tothom, obert i a on els infants i joves, puguin gaudir
d’un lloc de relació i de pràctica esportiva. Durant tota l’activitat ,es
contarà amb la supervisió de monitors i voluntaris. Aquesta activitat
constarà d’equips de 4x4 i una durada de 25 minuts per partit, es
realitzarà una petita lliga els diumenges al de mati de les 10h a la
13.30h a la pista vermella dels Merinals, amb la col·laboració dels
negocis del nostre barri.
●

Participació d’un Equips Femení Nacional Federat i la creació
de l’escola de futbol sala femení.
Una altra de les propostes d’aquest any es la propera incorporació
d’un equip femení federat a la lliga nacional en l’entitat Club de futbol
sala Amics del Pou Nou Escorial, volem demostrar que el nostre
esport no nomes es d’homes, i encara que ja temin un equip a la
segona divisió catalana, volem incentivar amb aquest nou equip que
les noies també s’inscriguin al nostre projecte i d’aquesta manera
potenciar a l’escola els equips femenins, ja que creiem que encara es
veu com a un tabú i volem trencar amb aquest estereotip. D’aquesta
manera i al igual que amb els equips masculins el que es pretén es
facilitar que posteriorment, puguin continuar la seva relació amb
l’esport, pujant al sènior femení de segona divisió catalana federat,
dintre de l’organigrama esportiu de l’entitat, continua amb el procés y
recorregut que li permet desenvolupar totes les seves capacitats,
perquè creixi com a persona.

●

A condicionament del local social.
Per ha finalitzar una altra de les propostes de consolidació d’aquest
projecte es, a partir de la concessió d’un local per part de l’AV
d’Arraona i havent-lo remodelat per al nostre us, el que ens falta es a
condicionar-lo de manera que el puguem fer servir no nomes per a
dur terme les tasques administres pròpies de dur un club, sinó que
aquest local el volem fer servir per a que els germans dels infants que
estiguin entrenant els puguin esperar allà, ja que allà hi haurà una
persona que els estigui vigilant constantment per ha que no els hi
passi cap cosa, també volem a condicionar-lo amb taules i cadires per
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ha que els nens puguin fer els deures que donin els mestres allà, a la
llarga es preveu buscar a una persona que els hi pogués fer repàs del
que no entenguin per ajudar-los ha fer deures, o treure endavant les
assignatures. També hi hauran jocs per ha que els nens juguin i
estiguin entretinguts mentre esperen. Una altra funció d’aquest local
serà la de punt de reunió amb els pares que s’aniran realitzant durant
la temporada.
Metodologia de treball.
Com s’indica amb anterioritat, és una proposta sòcio-esportiva, que va molt
més enllà de la pràctica d’un esport per un benestar físic. Per aconseguir la
finalitat de que es realitzi una acció conjunta als dos àmbits, tant la part
esportiva com la sociocomunitaria, es treballarà en 3 eixos:
a) Eix de les regles de joc
Els infants, reconeixeran les regles bàsiques del futbol mitjançant la seva
pròpia pràctica. Les regles seran abordades de forma progressiva des de la
practica, indicant les consignes en forma clara i senzilla. A mesura que
vagin sorgint situacions reglamentàries, es destacaran les corresponents
accions a seguir davant aquestes.
b) Eix de la tècnica i la tàctica
Aquest eix contempla que els infants puguin desenvolupar les habilitats
motrius i tècniques del futbol en forma progressiva. La tècnica parteix des
de la practica lliure, desenvolupant el seu propi estil, sense condicions, des
d'una iniciació bàsica, vivencial i experimentant múltiples situacions al
terreny de joc i als entrenaments periòdics amb la resta de companys i
companyes. En la part tàctica, les nenes i nens , aprendran a percebre,
incorporar, analitzar i resoldre, situacions de joc que se li presentin.
c) Eix socialitzador de l’esport
Aquest eix, reflecteix els valors culturals bàsics del marc sociocultural de la
comunitat, així com la assimilació dels valors del civisme. A través de
l'activitat esportiva, es desenvoluparan noves necessitats, interessos i
motius, creant sentiments i enfortint les conviccions, ja que el valor
educatiu

d'aquesta,

no

es

circumscriu

a

la

formació

de

qualitats
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objectivament vinculades a assolir els èxits dels reclams esportius, sinó que
s’evolucioni també els morals i els personals; treballant els valors socials, la
participació a la comunitat i sobretot, tenint un acompanyament durant tot
el procés.
Seguint amb aquests eixos, l’actuació es conforma sota les següents
característiques:
- Educar mitjançant l'esport.
- Formar en valors que afavoreixin la seva relació en l'àmbit social.
- Prevenció i consecució d'un estil de vida saludable.
- Iniciació esportiva en els centres sense substituir els continguts de
l'Educació Física que figuren en el currículum.
També es tractaran els següents hàbits:
●

Cura de la higiene personal.

●

Pràctica esportiva com activitat saludable.

●

Coneixement i desenvolupament del seu propi cos i les seves
capacitats: coordinatives, físiques, psíquiques i socials.

●

Participació i cohesió a la comunitat.

●

La

no

utilització

d’un

llenguatge

sexista,

així

com

discriminatori o pejoratiu.
La metodologia, estarà fonamentada en la participació activa constant dels
infants, gràcies als entrenaments setmanals i als partits que es jugaran els
dissabtes en la lliga escolar de Sabadell. L’entitat sempre ha defensat i
exposat que tots i totes han de jugar i participar doncs, es prioritza el
creixement personal social davant dels èxits esportius. En aquesta nova
etapa s’entrenarà dos cops per setmana, en horari de tarda, per a cada un
dels equips que tenim inscrits, sent totalment pràctics des de la primera
sessió d'entrenament. Els equips seran formats segons marquen les regles
per categories segons l’edat i la disponibilitat d’infants, volent tenir equips
en totes les categories compreses entre els 6 i els 17 anys.
La millora en el rendiment esportiu i educatiu es basa en el treball general,
així com en el treball específic, de manera que les sessions intercalen
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aquests tipus d'exercicis per tal d'aconseguir, les millores i progressos en
tots els aspectes psicomotors que intervenen en la pràctica esportiva.
L’entitat Club de Futbol Sala Amics del Pou Nou Escorial, disposa d’una
estructura pròpia d’entrenament que implementarà als infants de l’escola de
futbol sala.
La proposta, es constitueix en
participació

de

tos

i

totes,

en

l’organització i disseny, així com la
cadascun

dels

esdeveniments

de

l'entrenament, perquè el seu destinatari pugui assolir els resultats desitjats
de la competició. Aquesta planificació, controlarà l'estat de forma i actuarà
en conseqüència per aconseguir els objectius plantejats, respectant en tot
moment

els

processos

del

desenvolupament

esportiu

i

tenint

uns

paràmetres molt clars:
●

No improvisar, planificar amb antelació.

●

Els Plans han de ser flexibles i modificables.

●

Valorar el calendari de la competició, el potencial de la plantilla i els
fins esportius del club.

●

Ha de ser realista, no marcant objectius no assumibles.

La proposta d’una actuació socioesportiva, permetrà que estigui conformada
per un ensenyament i un aprenentatge pedagògic, incentivant que els pares
participin, per crear una formació integral dels infants. Les característiques
definitòries es basaran en:
a) Una pràctica de l'esport no elitista, esport obert a tothom.
b) Esport humanitzat. Fomentar la cooperació, l'amistat i la coeducació,
sense distinció de sexes per a la pràctica de l'esport, evitar antagonismes
c) Esport per afavorir trobades entre joves, monitors, pares, ...
d) Esport preventiu.
e) Flexible i creatiu.
f) Estructurat i organitzat.
Amb aquesta proposta de treball, s’aconseguirà la participació de tothom,
sense cap tipus de discriminació per sexe, nivell de psicomotricitat, nivell
sociocultural, ...
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Temporització
Dintre de la temporada, es jugarà a la lliga escolar de Sabadell i es
participarà a torneigs, que es realitzin en períodes vocacionals, Així com a la
lliga de primavera que s’ha organitzat aquesta temporada. Si hi ha la
possibilitat, s’organitzarà un campus d’estiu. L’actuació, comprendria des de
setembre a juliol. Com s’ha explicat amb anterioritat, els entrenaments es
faran dos cops per setmana i el partit de competició, es farà els dissabtes,
fins que acabi la lliga. La programació de la temporada, es podria dividir en
tres moments:
●

Pretemporada o període preparatori: En els primers mesos, es
crearan las bases del desenvolupament físic, així com establir els
vincles entre monitor/a i infants i entre els propis infants. També
s’explicaran les regles de comportament dintre i fora del terreny de
joc. S’aprofitarà aquest moment, per parlar amb els pares i mares i
explicar quins són els objectius i demanar la seva implicació activa en
ell.

●

Període competitiu: En aquest període, es jugaran els partits de la
lliga escolar. Durant els entrenaments, s’aniran treballant conceptes
tècnics i tàctics per posar-los en pràctica als partits. També es
potenciarà la participació en actes que es desenvolupin al barri o la
pròpia ciutat, per així, potenciar la inclusió comunitària i la cohesió
social.

●

Període post competitiu: En aquest moment, es treballarà la
participació i coneixement d’altres clubs esportius, així com els
espais familiars amb activitats intergeneracionals (partit de pares i
fills, per exemple). Si al mes de juliol hi hagués quòrum suficient, es
podria organitzar un campus o un torneig, on convidar a altres
infants de la ciutat de Sabadell, facilitant un espai relacional i un lloc
ideal per trencar estereotips creats amb antelació.

L’actuació “Aquest és el club del meu barri”, està programada per realitzar-la
del mes de setembre al mes de juliol. Posteriorment, es passaria a fer la
valorització de les activitats.
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5.Avaluació i Valoració
De manera periòdica, el monitor/a referent de cada equip, passarà al
coordinador un informe amb les possibles incidències amb els infants, així
com l’assistència. Un cop acabi l’últim període, es passarà a realitzar una
avaluació global dels resultats obtinguts, per així saber els punts forts i
febles i que cal millorar de cara a futures edicions. Per obtenir una valoració
acurada i objectiva, es faran servir una sèrie d’ìtems:

Ìtems quantitatius:
● Número de participants.
● Classificació a la lliga.
● Número de faltes d’assistència a l’entrenament no justificades.
● Número d’entitats col·laboradores.
● Número de targetes.
● Número d’expulsions.

Ìtems qualitatius:
● Participació i implicació dels pares.
● Grau d’interès de la població del barri als partits disputats al barri.
● Capacitat de treball en grup.
● Participació en altres actes esportius, socials i comunitaris de la ciutat
i del barri.
● Grau de consideració pels companys i contrincants.
● Grau de respecte per les instal·lacions
● Grau d’implicació dels propis infants.
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6.Recursos
El club esportiu i cultural Club de Futbol Sala Amics del Pou Nou Escorial,
compta amb una experiència contrastada en el sector de l’esport, disposant
d’un equip de persones voluntàries amb coneixements en el disseny i
implementació d’actuacions esportives, així com en

la gestió de grups.

Actualment, es disposa de la pista esportiva del CEIP Arraona i del material
bàsic per entrenar, però per poder assolir els objectius plantejats calen uns
recursos concrets.
Recursos Materials
Com en ja disposem de material de la passada edició en aquest nou anys el
que necessitem son materials per a posar en marxa el nou local apart
d’alguns material per als nens.
● Ordinador amb els seus complements
● Impressora i escaner
● Material d’oficina
● Equipament esportiu (samarreta, pantalons i mitges) per als nous
jugador.
● Petos
● Cons
● Xiulets
● Pilotes
A de mes de
Recursos Humans
● Monitor/a per equip
● Coordinador/a
● Voluntaris
● Monitor per el local.
Recursos administratius
● Fitxes federatives de lliga escolar
● Inscripció a la lliga escolar de Sabadell
● Material Fungible
● Assegurança de responsabilitat civil.
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En l’apartat de monitors/entrenadors, actualment, aquesta funció l’estan
desenvolupant el jugadors del filial de equip de l’entitat Club Futbol Sala
Amics del Pou Nou Escorial, que participen a la lliga de tercera divisió
catalana de futbol sala de la federació catalana de futbol. La proposta,
contempla que els o les entrenadors/es, siguin jugadors/es de l’entitat,
perquè d’aquesta manera, poder treballar com a models pels infants que
juguen i participen als equips de futbol sala base. D’aquesta forma,
s’aconseguirà una major implicació a l’entitat i un treball de continuïtat,
doncs s’espera que molts d’aquest infants, acabin podent jugar a les
categories superiors de l’entitat i acabant sent ells i elles, els futurs
entrenadors/es, models de referència dels futurs participants als equips de
categoria escolar.
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7.Difusió, Comunicació i documentació.

Mitjans de comunicació
Actualment, El club esportiu i cultural Futbol Sala Amics del Pou Nou
Escorial, té una crònica setmanal al Diari de Sabadell amb el resultat, resum
i alineacions dels nostres equips. S’aprofitaria aquest recurs per poder
donar publicitat de l’escola de futbol sala. També tenim el nostre facebook i
Instagram per seguir dia a dia totes les notícies del club i del equip de
futbol escolar. En breu, es crearà una pàgina web on tenir un aparador més
potent de cara a seguidors, institucions i patrocinadors.

Informes, dossiers i llibres
L’entitat, té tota classe d'informes, dossiers i llibres de producció pròpia
sobre tots els aspectes del futbol sala, com la preparació física, tàctica,
tècnica, psicologia, nutrició, educació, valors i relacions personals per a
consulta de tota persona interessada.

Organització d'esdeveniments
En col·laboració amb l'AAVV Arraona Els Merinals Can Gambús i diferents
entitats de la ciutat, s’han organitzat d'esdeveniments tant culturals com
esportius, amb l'objectiu que petits i grans, surtin a carrer i es relacionin
entre tots ells dins d'un marc de respecte, tolerància i reconeixement de la
diversitat ètnica i cultural.
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8. Pressupost

Despeses
Recursos Materials

Quantia

●

Equipaments esportius

450€

●

Material per entrenament

100€

Recursos Local
465€

● Equipament informàtic
●

Material d’oficina

50€

Recursos Administratius
150€

● Material Fungible
● Fitxes federatives de lliga escolar

1.150€
300€

● Inscripció a la lliga escolar de
Sabadell
Total

2.665€

Ingressos
Recursos Materials

Quantia

Font d’Ingressos

Equipaments esportius

350€

Subvenció Retorn Social

Material per entrenament

100€

Club Futbol Sala Amics
del Pou Nou Escorial

300€

Subvenció Retorn Social

Recursos Local
●

Equipament informàtic

50€

Club Futbol Sala Amics
del Pou Nou Escorial

● Material Fungible

150€

Club Futbol Sala Amics
del Pou Nou Escorial

● Fitxes federatives de lliga
escolar

750€

Subvenció Retorn Social

● Inscripció a la lliga
escolar de Sabadell

300€

Club Futbol Sala Amics
del Pou Nou Escorial

● Material d’oficina
Recursos Administratius
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Ingressos propis
Total

665€

Club Futbol Sala Amics
del Pou Nou Escorial
2.665€

*Nota: Aquest pressupost, està plantejat per als quatre equips compostos
de 12 participants. A aquest còmput total, cal incloure l’assegurança de
responsabilitat civil, amb un valor de 275€, que cobriria als equips. Aquesta
quantitat, pot ser modificada.

La intenció de l’entitat, amb l’ajuda de les administracions públiques i
d’esponsors privats, així com d’ingressos propis de l’entitat provinents dels
socis/es, es crear equips en les diferents categories de futbol sala escolar,
en les categories compreses dels 6 als 13 anys, per poder mantenir un
recorregut continuat, un procés adequat i consistent, fins que puguin assolir
les categories superiors de l’entitat Club Futbol Sala Amics del Pou Nou
Escorial, assolint equips formats, en la seva majoria, per persones del barri
d’Arraona.
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9. Quin missatge es vol transmetre
El missatge que vol transmetre “Aquest és el club del meu barri”, és que cal
una actuació de treball per la integració i cohesió social a través de l'esport,
ajudant a les famílies amb menys recursos perquè cap nen/a quedi exclòs
en el seu dret a la pràctica esportiva i a créixer feliç en el seu entorn per
falta de mitjans. És per això que es necessari el treball en xarxa. La crida
s’expandeix a tothom: institucions, entitats, empreses i societat,

que es

sentin reflectits en els valors que es volen transmetre: Constància, esforç,
integració i respecte, per donar una motivació, uns valors i uns objectius a
la joventut d'avui en dia, els nostres homes i dones de demà.
La nostra entitat, vol potenciar la formació dels nois i les noies perquè
puguin acabar convertint-se en monitors esportius, permetent que en un
futur, portin ells las rendes i creïn una nova entitat esportiva del barri de
Arraona, formada pels propis participants. Una associació que formi part del
teixit associatiu de Sabadell. Això mostra que la nostra proposta és molt
més que un projecte, és un procés comunitari.
Quan parlem de procés, parlem que no es tracta d’una actuació efímera.
Parlem d’un procés a mitjà i llarg termini, de tipus global i centrat en la
comunitat, entesa com el conjunt format per les persones i les seves
interrelacions: territori, població, recursos i demandes.
Es tracta d’un procés comunitari que arrenca de les necessitats, aspiracions,
problemes i/o interessos de la comunitat. Es tracta de millorar les
condicions de vida de la població i que la comunitat sigui protagonista de les
coses que li pertoca.
Cal una implicació total per fer realitat els somnis i per millorar la vida dels
nostres veïns i veïnes. Cal una implicació de tots els agents socials presents
al barri d’Arraona, tan públics, voluntaris i privats. Però sense la implicació i
voluntat de canvi de les persones i l la seva participació no s’aconseguirà la
fita d’una societat madura, democràtica, participativa i reivindicativa davant
les injustícies. Elles són les úniques capacitades, per evitar una societat i un
barri degradat sense il·lusions i sense esperances.
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Resum del Projecte
“ Aquest és el club del meu barri”, que compta amb la col·laboració del
CEIP Arraona i de l’AVV Arraona Merinals Can Gambús, vol organitzar i
dissenyar, per a la integració i cohesió social a través de l'esport, la creació
d’equips en primera etapa de 6 a 13 anys, en la iniciació i participació a les
lligues escolars de futbol sala de la ciutat organitzades pel Consell esportiu
de Sabadell. L’entitat CFS Amics del Pou Nou Escorial, vol facilitar una
formació òptima i eficient del infant, permetent un acompanyament
socioeducatiu i personalitzat a cada participant, ajudant a les famílies amb
menys recursos perquè cap nen/a, per falta de mitjans, quedi exclòs en el
seu dret a la pràctica esportiva i a créixer feliç en el seu entorn. També es
vol fomentar la implicació dels pares i mares dintre de l’activitat, així com a
l’entitat, donant espais familiars i potenciant la implicació de tothom,
potenciant valors com el civisme, el respecte i la tolerància, aconseguint uns
futurs ciutadans i ciutadanes que treballaran, tots junts, per una societat
equitativa i igualitària així com el sentiment d’arrelament al barri.

