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180.000 joves esportistes participen 
enguany als Jocs esportius escolars

entre el 19 de març i el 10 
de juny culminen els jocs 
amb la celebració de més de     
100 finals arreu del territori



Per quart any consecutiu els 
Jocs Esportius Escolars de Ca-
talunya (JEEC) han finalitzat en 
l’agrupació territorial de Girona 
amb la celebració d’un únic es-
deveniment: els Jocs Emporion. 
En aquesta ocasió han estat di-
ferents municipis del Baix Em-
pordà els encarregats de rebre 
els 5.200 infants que hi prenien 
part entre els dies 9, 12, 13 i 14 de 
maig i que competien en dife-
rents disciplines com ara futbol 

Més de 5.200 infants prenen part  
els Jocs Emporion al Baix Empordà

Si no hi fem res, la majoria dels infants i joves que 
avui en dia practiquen esport deixaran l’activitat fí-
sica en un futur immediat. Aquesta és una realitat 
que hem de canviar. L’actual model esportiu de país 
i la manera en la que ara entenem l’esport com a so-
cietat ens porten a una estructura piramidal. Si pre-
guntem als adults d’avui en dia per què van deixar 
l’esport que practicaven, una part important ens 
dirà “perquè no era prou bo”. I el que és més alar-
mant, moltes persones pensaran que és un motiu 
lògic. L’esport és per als que són “millors”.

D’altra banda aquest model no garanteix la igual-
tat d’oportunitats. Molta gent no pot practicar es-
port competitiu perquè no disposa dels recursos 
econòmics necessaris per fer-ho. 
Des dels Consells Esportius de Catalunya ens hi 
oposem a aquesta idea. L’activitat física és una font 
de salut i una via per a l’educació en valors tan im-
portants com la inclusió, el treball en equip o la su-
peració personal. Per què ha de renunciar una part 
important de la nostra població a aquests benefi-
cis? Entenem que una vesant destacada de l’esport 
és la competició, però no pot ser l’única ni la més 
important.
Els consells treballem per canviar aquesta dinàmi-
ca a través de dues línies de treball. Per una banda 
amb els infants i joves. Pensant en ells ja s’aplica un 
nou model per als Jocs Esportius en el què l’aplicació 
dels valors també puntua. Els hi ensenyem que el 

resultat esportiu no és l’única victòria que poden 
obtenir. I per una altra promovem l’esport popular, 
amb activitats com la futura celebració a Tortosa 
dels World Sports Games del 2019, per tal de de-
mostrar-nos als adults que l’activitat física també 
pot ser una part important del nostre lleure.
En tot cas aquestes propostes necessiten d’un can-
vi de mentalitat col•lectiu. És important que, com a 
societat, també arribem a entendre l’esport com a 
quelcom més que una activitat en la que un guanya 
i l’altre perd. L’esport és una activitat a través de la 
qual tots podem guanyar sempre.

1.250 esportistes participen en la concentració de Finals 
Territorials i Trofeu Diputació de Tarragona

7, bàsquet, voleibol, natació, ju-
do, hip-hop, patinatge o han-
dbol entre d’altres. A aquestes 
s’incorporaven enguany com a 
novetat bitlles catalanes, cor-
fbol i una duatló infantil. Les 
activitats dels jocs tenien lloc 
als municipis de Santa Cristina 
d’Aro, Sant Feliu de Guíxols, Cas-
tell-Platja d’Aro, Calonge, Sant 
Antoni de Calonge, Mont-ras, 
Palafrugell, Begur, Torroella de 
Montgrí i la Bisbal d’Empordà.

El passat dissabte dia 13 de 
maig, El Vendrell acollia les Fi-
nals territorials i els Trofeus Di-
putació de patinatge artístic, 
tennis, natació, tennis taula, 
handbol, bàsquet i futbol sala. 
Hi han participat més de 1.250 
esportistes del Camp de Tarra-
gona, des de la categoria pre-
benjamí fins a la juvenil. La jor-
nada ha estat organitzada per 

l’Agrupació Territorial dels Con-
sells Esportius del Camp de Ta-
rragona amb la col•laboració 
de la Diputació de Tarragona, 
la Generalitat de Catalunya i 
l’Ajuntament del Vendrell. Al 
llarg de l’esdeveniment es lle-
gien manifestos que reivindi-
caven i comprometien als es-
portistes, pares, tutors de joc i  
entrenadors a crear una pràcti-

Jo sempre
hi guanyo

ca esportiva de respecte i diver-
sió. En els esports col•lectius, 
a banda de les classificacions 
convencionals, s’ha establert 
un sistema de classificacions 

paral•leles basades en els va-
lors i pel que fa les modalitats 
individuals, també hi va haver 
reconeixements especials a les 
bones accions. 
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Els Jocs aplegaven les finals territorials dels 
Jocs Esportius Escolars a Girona a més de 
diferents activitats lúdiques i formatives

Al llarg de la jornada es llegien manifestos 
que reivindicaven una pràctica esportiva de 
respecte i diversió per a tots els participants

JaumE Domingo i Planas
President dels Consells Esportius de Catalunya



Aquest curs són més de 180.000 
nens i nenes els que han partici-
pat als Jocs Esportius Escolars 
de Catalunya, dels quals 25.000 
estan actualment jugant les fa-
ses finals territorials i 8.000 par-
ticiparan fins el proper 10 de juny 
de més de 100 Finals Nacionals. 
Aquesta temporada els Jocs Es-
portius han integrat plenament 
dos elements importants, d’una 
banda la incorporació dels va-
lors esportius i el joc net en els 
resultats de les competicions, i 
de l’altre la consolidació de la fi-
gura dels tutors de joc.
Coincidint amb l’inici de les fa-
ses finals el Secretari General 
de l’Esport, Gerard Figueras, i el 
president dels Consells Espor-
tius de Catalunya, Jaume Do-
mingo, es reunien per fer balanç 
dels Jocs Esportius en edat es-
colar i per valorar les fases te-
rritorials i nacionals. En aquest 
sentit, tant el Secretari Gene-
ral de l’Esport com el president 
dels Consells Esportius han va-
lorat molt positivament els 

Els Jocs Esportius tanquen 
la temporada amb més de 
180.000 participants

Lleida celebra la Festa dels 
Valors dels Consells Esportius

canvis que s’han implantat i la 
present temporada esportiva 
dels Jocs. Tots dos han definit 
l’esport en edat escolar a Cata-
lunya com “un model esportiu 
que educa i que va més enllà de 
la simple competició, ja que aju-
da a fer bones persones i bons 
ciutadans i ciutadanes a través 
de la pràctica esportiva”. 

ELs VaLors també ComptEn 
Tots els Consells Esportius de 
Catalunya han incorporat el sis-
tema de valors en el resultat de 

Els Consells Esportius de Lleida 
celebraven el passat 5 de maig 
la seva Festa dels Valors desti-
nada a posar de rellevància la 
tasca que aquests desenvolu-
pen en la formació dels infants 

i joves a través de l’esport. 
L’acte, amb el suport de la Di-
putació de Lleida, també servia 
per fer lliurament dels guardo-
ns als guanyadors i guanyado-
res de les diferents categories 

del Circuït Escolar de Cros. 
La festa també era el marc en 
el que es presentava a Lleida la 
campanya “Jo sempre hi guan-
yo” que promouen els Consells 
Esportius de Catalunya. A tra-
vés d’ella s’exposa el nou mo-
del dels Jocs Esportius Escolars 
en el que es redueix la impor-
tància de la competitivitat en-
front de valors com l’educació 
en valors.

les competicions esportives. El 
sistema valora i té en compte 
el comportament dels entre-
nadors, esportistes i públic, que 
també puntua en la competició.
Aquest sistema, que també 
s’aplica a les fases territorials i 
nacionals dels Jocs, s’ha incor-
porat de dues maneres dife-
rents segons el consell esportiu 
organitzador: integrant els re-
sultats de valors als resultats de 
la competició en una sola clas-
sificació o bé fent dues classifi-
cacions paral•leles.
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Fins el proper 10 de juny 
tenen lloc més de 100 
Finals Nacionals a 
esdeveniments repartits 
arreu de Catalunya

Durant l’esdeveniment els Consells Esportius 
de Catalunya presentaven la seva campanya 
“Jo sempre hi guanyo”

Gerard Figueras, Secretari General de l’Esport, i Jaume Domingo, President 
dels Consells Esportius de Catalunya 



“La grada suma” és el nom del 
projecte promogut des del Con-
sell Esportiu del Gironès amb el 
suport del Girona FC i de l’Uni Gi-
rona i del que aquest curs han 
pres part 500 alumnes de pri-
mària i secundària de la comar-
ca. Aquests treballaven durant 
el primer trimestre als seus cen-
tres diferents activitats didàcti-

ques sobre el comportament a 
mantenir tant dins com fora del 
terreny de joc. Posteriorment, 
durant el segon i el tercer trimes-
tre l’Uni Girona i el Girona FC han 
cedit una part de la seva grade-
ria per a que els escolars pogues-
sin assistir als partits de tots dos 
clubs i posar en pràctica el que 
han après.

El Consell Esportiu del Gironès promou 
l’educació en valors des de la grada

Alumnes de segon d’ESO 
s’inicien en la navegació 
amb el Consell Esportiu 
del Montsià

El cap de setmana del 13 i el 14 de maig ha tingut 
lloc a les instal•lacions del Club Tennis Manresa 
i als voltants del Parc de l’Agulla la quarta edi-
ció de Batecs Solidaris, la iniciativa organitzada 
per Ampans, la Fundació Rosa Oriol, el Club Ten-
nis Manresa i l’Obra Social “la Caixa”. El Consell 
Esportiu del Bages també prenia part de la pro-
posta, de la qual és impulsora Sor Lucia Caram, 
amb l’organització de les curses infantils de la 
Cursa del Mosquit, l’acte central de la proposta 
solidària. Aquestes tenien format de cros escolar 
i oferien un itinerari i distàncies adequades a les 
diferents edats.

El Consell Esportiu 
del Bages se suma 
als Batecs Solidaris 
de Sor Lucía Caram

Descobrint el Pla de l’Estany a peu

Més enllà de l’activitat espor-
tiva en edat escolar, els conse-
lls esportius també promouen 
propostes destinades a totes 
les franges d’edat. Aquest és el 
cas del circuït de caminades sa-
ludables que programa el Con-
sell Esportiu del Pla de l’Estany 
i que enguany compta amb 6 
jornades. Aquestes s’adrecen 

a famílies, adults i gent gran 
i ofereixen la possibilitat de 
prendre part de recorreguts de 
baixa dificultat amb una temà-
tica concreta. Així, la propera 
d’aquestes caminades tindrà 
lloc a Porqueres el proper 5 de 
juny i serà una caminada noc-
turna al voltant dels conceptes 
entorn i astrologia.

Al voltant de 120 alumnes de segon d’ESO 
prenen part aquest curs dels batejos de mar 
que organitza el Consell Esportiu del Montsià. 
D’aquesta manera tenen la possibilitat de na-
vegar amb la col•laboració del Club Nàutic de 
Sant Carles de la Ràpita, on té lloc l’activitat. 
La iniciació té lloc per la badia dels Alfacs, un 
dels espais més singulars del Parc Natural del 
Delta de l’Ebre.
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