COMUNICAT DE PREMSA
El Club Escola de Futbol Can Mir i la
cooperativa ISOM acorden afavorir l’activitat
esportiva dels joves acollits
Mitjançant aquest acord, els joves ja acollits a la ciutat podran
participar als equips de futbol de l’entitat rubinenca

El passat 8 de juliol l’entitat rubinenca i ISOM han signat un conveni de
col·laboració pel qual els més de 20 joves, que ja acull la cooperativa a
Rubí, participaran a l’equip de nova creació que organitzarà el Club Escola
de Futbol Can Mir.
L’acord implicarà l’organització d’un equip de futbol de categoria Juvenil
que desenvoluparà inicialment les seves activitats a les instal·lacions de la
Zona Esportiva Municipal de Can Mir. En aquest sentit, l’entitat rubinenca
aportarà els professionals necessaris (un entrenador i un educadorintegrador social) que gestionaran la tasca esportiva de l’equip,
l’aportació del material i dels recursos necessaris per fer-la efectiva, i
facilitarà la realització d’activitats de caràcter social, formatives i cíviques
en col·laboració amb altres entitats i professionals de Rubí.
A banda de la vessant esportiva, els objectius fonamentals dels signants
parteixen de la necessitat de fer pedagogia i sensibilitzar a la població
sobre l’acolliment i la inclusió d’aquests joves, que provenen d’altres
països i que han hagut d’abandonar la seva terra i les seves famílies per
tenir una expectativa de vida millor.
La posició del Club Escola de Futbol Can Mir respecte a aquesta qüestió
va quedar palesa al manifest que va fer públic el passat 20 de maig, i
aposta decididament per aportar recursos i realitzar activitats que
afavoreixin la inclusió efectiva dels joves acollits a la nostra ciutat.
La iniciativa és complementaria als recursos i mitjans que davant
d’aquesta realitat han d’aportar les administracions públiques, la gestió
diària i la gran tasca que desenvolupen els professionals i la cooperativa
que acull als joves, i la necessària implicació del teixit social de la nostra
ciutat que permetin la seva inclusió.
Rubí, 9 de juliol de 2019
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