
[04/05/2020] La Fundació Brafa llança el novè vídeo de la campanya #NoSeasHooligan que,
aquesta vegada, se centra en les agressions i insults que reben els joves àrbitres durant els
partits de futbol base.
 
Amb aquest vídeo volem convidar tots els pares i mares que, durant el temps de
confinament, reflexionin sobre com volem que sigui l'esport de base i els valors que ha
d'ensenyar als més joves. Quan passi la pandèmia hauran canviat moltes coses. Tant de bo
que una d'elles sigui que el pare hooligan hagi passat a la història.
 
Aquest vídeo vol comparar com veuen l'àrbitre els nens i com el veuen els pares. Per als nens
l'àrbitre és una figura que imparteix justícia, però que ensenya i dialoga amb ells perquè
aprenguin a treure de banda o entenguin perquè ha pitat una falta. Fins i tot hem vist més
d'una vegada com l'àrbitre para el partit per lligar els cordons a un jugador.
 
A l'altre extrem tenim els pares hooligan, que veuen en el partit del seu fill una via per fugir
dels seus traumes: criden, insulten, pressionen, agredeixen. Desgraciadament això passava
cada cap de setmana a molts partits de futbol base abans del confinament. 
 
A la Fundació Brafa creiem en l'esport com a una eina per educar als nens, però les actituds
dels pares hooligan van en sentit contrari. Per això volem conscienciar, a través de la
campanya #NoSeasHooligan, del mal que provoquen aquestes actituds.
 
Brafa a casa, durant el confinament 
 
La Fundació Brafa està a Nou Barris, la zona amb els barris més pobres de Barcelona i els
més afectats pel Covid-19. Per donar suport a les famílies de Brafa seguim fent tots els
entrenaments, però de manera online. Tot això sense que suposi cap cost per als nostres
alumnes. Cada setmana organitzem 44 entrenaments amb 25 entrenadors implicats.
 
A més, estem en contacte amb les famílies més vulnerables per poder oferir el nostre suport
en algunes necessitats bàsiques. Col·laborem amb Càritas, la Creu Roja, el supermercat
solidari del barri i els Serveis Socials del Districte.
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L'àrbitre i els pares hooligan
9è vídeo de la campanya
#NoSeasHooligan

"L'àrbitre ha sortit plorant"

Fes click aquí per veure el vídeo
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https://www.youtube.com/watch?v=0_1CzXzhsiQ&feature=youtu.be

