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Cinc anys d’“Educació en el lleure”
• Uns 295 infants i adolescents en situació vulnerable s’han beneficiat del projecte
Des que el projecte “Educació en
el lleure per a tothom” es va posar en
marxa fa 5 anys, 295 infants i adolescents en situació vulnerable de la ciutat s’han beneficiat dels ajuts que més
de vint entitats locals i l’Ajuntament
de Lleida han ofert per accedir més
fàcilment a les múltiples activitats
esportives i educatives de lleure que
s’organitzen a la ciutat. El projecte és
impulsat per les regidories de Benestar Social i Ocupació i Esports.
L’objectiu és facilitar l’accés dels
infants a la pràctica d’una activitat
normalitzada, en horari extraescolar,
per afavorir la seva educació integral.
A més, fa una aposta decidida per
l’educació en el lleure integrador, inclusiu i de caire social, que genera noves oportunitats per a aquests infants.
Diferents clubs esportius i entitats
de lleure participen en el projecte i

s’hi impliquen de dues maneres, ja
sigui incloent en les seves activitats
els nens i les nenes que han estat derivats pels equips bàsics d’atenció social primària, ja sigui reduint la quota
mensual del servei o facilitant-ne la
gratuïtat, si s’escau. Així, la respon-

Ajuts perquè els joves
participin en activitats
esportives i educatives
sabilitat social no recau únicament
sobre l’administració, sinó que les
entitats del tercer sector, vinculades
a l’àmbit de la infància, contribueixen
en aquesta acció.
La Regidoria de Benestar Social i
Ocupació s’encarrega de dur a terme la detecció i la intervenció de
cada infant beneficiari i fa un seguiment pel que fa a la seva integració

Joves participant en el programa. © Paeria

en l’activitat. Tenint en compte que
la pràctica regular d’una activitat de
lleure tant esportiva com artística i
musical és una de les principals vies
per desenvolupar les habilitats socials
i personals dels infants i els adolescents, els beneficiaris de l’ajut es comprometen a respectar les normes. •••

Sánchez Jara, a les xerrades de l’Educasport
• L’exjugador del Barça participa en la primera sessió del programa “Temps educa”
El projecte educatiu Educasport vol
promoure valors envers la necessitat
de la pràctica esportiva, la valoració del treball en equip, la gestió del
conflicte i l’acceptació i la gestió del
fracàs i de l’èxit. Els infants no treballen solament les diferents tècniques
del futbol, sinó que també fomenten
la pròpia coordinació amb els altres i

La iniciativa combina
combina l’esport -el futboli l’educació en valors
L’exjugador del Barça Javier Sánchez Jara va fer la primera xerrada del “Temps educa”. © H. S.

Javier Sánchez Jara, exjugador del
FC Barcelona, va ser l’encarregat de
dur a terme la primera xerrada educativa del 2013 del programa “Temps
educa”, que impulsen la Regidoria de
Benestar Social i Ocupació, l’entitat
Futlleida i l’Agrupació Barça Jugadors
en el marc del projecte Educasport.

La primera sessió d’aquest curs
de l’Educaesport, una iniciativa pionera a Lleida que combina l’esport
i l’educació en valors, va comptar
amb la participació d’una trentena
d’infants i adolescents dels equips de
la Bordeta i Magraners i es va desenvolupar al Centre Cívic de la Bordeta.

l’activitat física com a hàbit saludable.
Al projecte hi participen 90 infants, de
9 a 12 anys, distribuïts pels barris de
la Bordeta, Balàfia, Cappont, Centre
Històric, Democràcia, els Magraners,
Pardinyes i Secà de Sant Pere. A més
de les xerrades educatives a càrrec
d’especialistes i reconeguts entrenadors de futbol, durant el curs es duran
a terme diverses competicions. •••
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