
• El programa d'esport al projecte 
d'atenció als nens i nenes que 
viuen als carrers de Maputo 
(Moçambic), és una de les eines 
educatives amb millor acceptació 
i  que genera una gran vinculació i 
assimilació d'objectius educatius 
que suposen la recuperabilitat 
dels infants, la possibilitat de 
reincorporar activa i socialment a 
aquest col.lectiu exclòs i en 
ocasions invisible . 
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• OBJECTIUS: 

• Promoure l'esport com catalitzador de les 
angoixes i disfuncions que genera la vida al 
carrer. 

• Promoure l'esport com metodologia 
educativa, reforçadora d'aptituds i marc de 
valors. 

• Vetllar per l'esport com entorn normalitzador 
i regenerador d'habilitats socials i promotor 
de la reintegració social 

• Afavorir la pràctica de l'esport com 
entrenament per la vida compromesa en la 
millora, on cal activar l'esforç, el compromís, 
la superació, el treball en equip, la humilitat, 
la justícia , el gaudi i l'autoconeixement  . 



• ACCIONS: 

• Treball d'equip (dinàmiques de 
grup, de corresponsabilitat, de 
suport) 

• Entrenaments (3 dies per 
setmana) 

• Participació en competicions 
locals 

• Estratègies per la identificació i 
representació del grup 

• Pràctica esportiva: FUTBOL, 
FUTBOL SALA, BÀSQUET, VOLEI. 
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•  Des de l'inici del projecte, ara fa                           
12 anys, hem estat cercant un espai on 
poguer desenvolupar el projecte esportiu, 
amb seguretat, amb regularitat i atorgant-li 
la importància que té pel conjunt del 
projecte general. 

     El passat mes de gener , vam aconseguir 
que una de les escoles més grans de 
Maputo, l'escola "Secundária Estrela 
Vermelha", davant la situació precària en la 
que es troben les seves instal.lacions 
esportives i responent a la demanda que 
els havíem fet repetidament, acceptés la 
cessió dels camps esportius a l'associação 
Hlayiseka , entitat local partner de la 
Fundació MAIN, per desenvolupar el 
programa esportiu. 
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• NECESSITATS 
• Arranjar el camp de futbol 11 (sorra ), 

divisons, il.luminació i senyalització del 
mateix, porteries 

• Arranjar el camp de futbol 7 (rajola-
ciment), divisions, il.luminació i 
senyalització, porteries 

• Arranjar un camp de volei, (sorra), 
il.luminació, senyalització, xarxes. 

• Arranjar un camp de bàsquet, (rajola-
ciment), canastes, il.luminació i 
senyalització. 

• Arranjar els entorns dels camps, neteja, 
cura de l'arbrat, bancs. 

• Reparar vestuaris (reconstruir i aigua) 
 

PROJECTE ESPORTIU REPTE 



• VALOR APROXIMAT DE LA 
RECUPERACIÓ DELS ESPAIS 

• Camp de futbol 11: ............5000$ 

• Camp de  futbol 7: .............4500$ 

• Camp de bàsquet: ..............3780$ 

• Camp de volei: ...................3600$ 

• Rehabilitació de l'entorn: ..2000$ 

 

• TOTAL: ..............................18880$ 
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