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En els Inés de vint anys en qué he estat President del

yar i a saber perdre. posa de manifest la necessitat de comp-

Comité Olímpic Internacional (C01) he tingut l'oportunitat

tar amb els altres per assolir un ohjectiu comú i exigeix, en

de visitar moltes institucions esportives de més d'un cente-

definitiva, una Iluita constant per a superar-se un mateix.

nar de paiaos de tot el món. Puc assegurar que he vist de
tot peró. entre les millors. unes destaquen per la (palma

La companyonia i el respecte pels rivals esportius són altres

deis seas equipaments, i d'altres pel prestigi del sea perso-

notes destacades de Brafa, que no es limita a l'ensenyament

nal clocent.

de la practica esportiva, sin() que és, com el COI, una entusiasta defensora del j()c net. Els premia Fair Play. que reco-

A l'Escota Esportiva Brafa, ubicada al districte de Nou

neixen l'exemplaritat el'alguns esportistes, són un estímul

Barris (Barcelona). hi ha un tercer element que s'afegeix

perqué tots intentem fer bé les coses i respecten les regles

ala anteriors i que justifica plenament l'afecte que sento

establenes. A més a mes. Brafa ha clemostrat amb escreix que

per ella. En les diverses ocasions en que he estar a Jirafa

está °bella a la resta de la societat amb la cread() del programa

–de la qual Menorgulleix ser-ne el President d'Honor des

Brutal. Mioncant aquesta iniciativa. que mereix tots els meas

de fa una anys– he pogut comprovar que tots tenen rm)lt

elogis, facilita que grupa efimmigrants del barri del Raval

ciar que les persones son el primer. Alguna vegada he

(Barcelona) s'integrin amb més facilitat al noatre país a través

comenta que m'agradada que tinguéssim moltes Brafa

de l'espon. La práctica esportiva és tina oponunitat excellent

al món, i sempre que he pogut els he ajudat a seguir

d'unió entre els diversos pobles del planeta, i a Brafa han

endavant en la leva tasca.

volgut ajudar a resoldre algunes de les dificultats que comporta
la immigració, obrint les leves installacions ala joves magri-

No n'hi ha per menys. Des de fa unes décades, la práctica

hins, paquistanem)s, I ilipins. etc.

esportiva s'ha convertir en el complement ideal per a la
formació del jovent. Al COI, conscients que només alguna

En veure la tasca que desenvolupa Brafa a favor del jovent,

escollas poden arribar a la cimera de resma professional,

desitjo que amb ocasió del centenari de Josepmaria Escrivá

hen) clonat supon a innombrables iniciativas esportives que

de Balaguer sorgeixin per tot el món novel iniciatives amb

han sorgit arreo del món. En el cas de Brafa, ho hem fet

el mateix espera esportitt. La societat, nutjancant els ved-

amb molí de gust. perqué allá l'esport és vist com una

tables valora de l'esport, será així més humana i oherta.

escota de virtuts, que ensenya els alumnes a saber guan-

Enhorahona!
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