Messi, guanyador de la Pilota Educativa de Scholas - Brasil 2019
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Lionel Messi, posseïdor de múltiples pilotes i botins d'or, rebrà en aquesta ocasió un trofeu molt especial: una pilota de draps
feta a mà per nois de Chicomo, Moçambic, i que representa el futbol més pur.

La Copa Amèrica Educativa va culminar amb la votació dels infants i joves de les escoles de la xarxa mundial de Scholas, que
integra més de 500.000 institucions i xarxes educatives de 191 països. Els candidats a la Pilota Educativa van ser proposats
durant els partits de la Copa Amèrica per haver estat exemples en els valors de FutVal (proposta de futbol de la Fundació
Scholas): esforç, esperit solidari, honestedat, identitat, resiliència, respecte i treball en equip.
Les votacions van estar obertes des de l'1 de juliol a través dels comptes oficials de Scholas a instagram i Facebook, així com
per correu electrònic i de manera presencial a les seus de Scholas i en clubs del Programa FutVal. Les institucions educatives
de la xarxa Scholas Social a Sud-amèrica van participar en els diferents formats.
El número 10 de l'Argentina va obtenir el 34,28% dels vots, seguit pels peruans Edison Flores (15,56%) i Pedro Gallese
(11,28%). El quart lloc va ser per al capità del Brasil, Dani Alves (10,5%); a més d'ells van figurar altres esportistes com Lautaro
Martínez, Allison, Sergio Agüero, Coutinho, Alexis Sánchez, Arturo Vidal i José Fuenzalida. Els nens van destacar la humilitat
de Messi, que va posar la seva tècnica en funció de l'equip, amb esforç, solidaritat i mirall per la seva història de superació des
de la infància.
El futbolista rebrà la Pilota Educatiu, una pilota elaborat amb amor per nens de Chicomo, pertanyents a la Missió de Muvamba,
Moçambic; ells recorren cada dia molts quilòmetres per anar a l'escola, ajuden des de molt d'hora a casa amb el treball de
camp, i per a la pràctica del futbol armen de manera artesanal pilotes amb draps, una bossa plàstica, cordes i xarxes,
representant amb entusiasme els mateixos valors i usant-los amb alegria en les seves pistes de terra.
La pilota que rebrà Messi va ser beneït pel papa Francesc a Santa Marta, on va recordar que ell també, de nen, jugava amb
una pilota de drap. La data i lloc de la cerimònia de lliurament d'aquest trofeu encara estan per definir-se. Serà la primera
vegada que s'atorga aquest trofeu en una Copa Amèrica, en reconeixement al futbol més pur.
Scholas està treballant amb el Programa FutVal a Moçambic des de 2015, en la Missió de Mangundze, i al març de 2018,
l'activitat es va estendre a Muvamba i a les localitats veïnes, com Chicomo, on s'ha capacitat fins ara a professors de les
escoles i els entrenadors, amb pràctiques i trobades amb centenars de nens. A l'agost de 2018, dues ciutats es van sumar al
Programa: Maputo i Xai Xai, en un d'aquests tallers de formació dels nois de Muvamba van fer entrega de la pilota a l'equip
d'Esports de Scholas.
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