
Projecte Educació i Salut Projecte de Prospecció 

Alpicat Solidari portem a terme un projec-
te relacionat amb una de les Línies Estraté-
giques del Pía Director de la Cooperado In-
ternacional en l'ámblt de l'Educació i esmen-
tades en el Marc Normatiu: "contribuir a la 
millora de la qualitat en l'educació ", i tenint 
en compte per una banda l'equitat de gene-
re i per l'altra la sostenlbilitat, a través de 
dos actuaclons prioritáries : 

 Amb la ¡ntegració de l'esport en 
l'ámbit educatiu fomentant la práctica 
esportiva i establlnt mecanismes de 
millora en la formació de técnics i el 
disseny de materials didáctics. 

 Amb la millora de la formació a nivell 
esportiu del professorat i del personal 
educatiu per tal de donar contlnuitat 
al projecte. 

Els temes de salut solen ser poc atractius 
pels joves, pero les activitats esportives 
constituelxen un mitjá important per entrar 
en confianga amb ells. 

L' esport ofereix un marc molt apropiat i 
acceptat per plantejar ais joves qüestions 
relacionades amb el seu propi eos i anato-
mía, així com qüestions sobre nutricio i 
sexualitat. Amb els esports d'equip es fo-
menta la confianga i la responsabilitat en un 
mateix i envers el altres. 

Dintre del grup es desenvolupen regles, i els 
joves es familiaritzen amb alternatives a la 
violencia, delinqüéncia juvenil, la injusticia i 
l'exclusió que amb freqüéncia experimenten 
en el seu entorn social immediat. L'ampli 
reconeixement social de l'esport es pot uti-
litzar amb profit en el camp de la salut am-
pllant, fins i tot, els seus beneficis. L'esport 
i les activitats físiques individuáis o per 
equips constitueixen instruments i vies d'ac-
cés importants per aconseguir i abordar ais 
joves. 

Programa Voluntariat 
Estem treballant per poder coordinar una 
roda de voluntarls, que juntament amb els 
oossibles cooperants desplagats a Baja 
Kunda, es puguin dur a terme actuacions 
concretes: Campanyes de formació de pro-
fessionals, campanyes de salut bucodental, 
campanyes de salut ocular, campanyes de 
salut materno-infantil, vacunaclons, activi-
tats esportives, agrícoles, etc.. 
Aquest any construirem la casa d'Alpicat 
Solidari a Baja Kunda per tal de donar 
allotjament a tots els desplagats d'Alpicat 
Solidari. S'adequará un espai dins el recin-
te de l'hospital amb diverses habitacions, 
lavabo, cuina, menjador i zona de treball. 
El Programa Voluntariat el considerem in-
dispensable per tal de donar contlnuitat al 
Projecte Baja Kunda. 
En aquests moments també dlsposem de 
vehicle propi 
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Aprofitant la Implicado 
directa que s'ha tingut 
en la creado de les edi-
ficacions, hem d'elabo-
rar futurs projectes inci-
dlnt l'ámbit de l'educació 
i l a s a l u t . 
Per aquest motiu se'ns 
fa necessari obtenir in-
formado mes concreta i 
detallada sobre determi-
nades situacions I as-
pectes de la població de 
Baja Kunda i l'área d'in-
fluéncia. 
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