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L’aprenentatge de 
vaLors per sobre deLs 
resuLtats esportius

A quest passat mes 
de juny culmina-
va la celebració 

de l’esdeveniment espor-
tiu amb major participació 
d’arreu de Catalunya.
Durant els mesos de maig i 
juny han tingut lloc per tot 
el territori català les finals 
nacionals dels Jocs Espor-
tius Escolars de Catalunya 
com a colofó d’una propos-
ta esportiva que aplega a 
desenes de milers de joves 
infants de tot el territori. 
Una dada significativa de 
la magnitud de la proposta 
esportiva organitzada pels 
Consells Esportius de Cata-
lunya són els 10.500 parti-
cipants que han pres part 
únicament d’aquesta últi-
ma fase dels Jocs.
Tot i el caire competitiu 
de les finals cal destacar 
que des dels consells no 
es prioritzen els resultats 
esportius. seguint la línia 
de treball que s’aplica al 
conjunt dels jocs escolars, 
l’última fase també incor-
pora un model de valors 
que avalua el comporta-
ment dels esportistes, dels 
entrenadors i del públic 
que hi assisteix.

10.500 infants i joves, a les finals 
dels Jocs Esportius Escolars



Una passa més en  
democratitzar l’accés a l’esport

E ls Consells Esportius anuncien una bate-
ria d’actuacions per al proper curs desti-
nades a promoure l’activitat física entre 

totes les edats.
El passat 1 de juliol tenia lloc a Mollet del Vallès 
la celebració de les assemblees ordinària i ex-
traordinària amb les que els Consells Esportius 
de Catalunya posaven el punt i final a la tempo-
rada. A més de valorar el desenvolupament de 

les activitats dutes a terme, la trobada dels re-
presentants dels consells d’arreu del país servia 
per posar sobre la taula algunes de les principals 
novetats que s’impulsaran al llarg de la tempo-
rada vinent.
Des de l’entitat es donarà una passa significati-
va per la democratització de l’esport a totes les 
edats amb la voluntat que tots els catalans i ca-
talanes, independentment de les seves capaci-

tats, edat o condició econòmica, puguin accedir 
a l’activitat física. Per tal de fer-ho possible els 
consells incorporaran nous programes i activi-
tats. 
La difusió i la potenciació de l’esport popular és 
una de les principals línies d’actuació per al curs 
2017/2018. Aquest model vol fer de l’activitat fí-
sica una activitat que sigui inclusiva i que, al con-
trari que el model predominant a l’actualitat, 

prioritzi la participació per sobre dels resultats.
De la mateixa manera es continuarà treballant 
en l’esport per als joves. Per a la propera tem-
porada es farà incidència en aconseguir que els 
adolescents es mantinguin en la pràctica es-
portiva ja que està constatat que a partir de 
l’adolescència és quan s’inicia un abandona-
ment progressiu de l’esport entre les rutines ha-
bituals.

2018, primers jocs 
populars catalans
Catalunya es prepara per tal 
d’acollir aquest proper 2019 el 
principal esdeveniment interna-
cional d’esport popular: els World 
Sports Games que se celebraran 
a Tortosa-Terres de l’Ebre i que 
s’espera que portin al voltant de 
10.000 esportistes d’arreu del 
món a participar-hi. Tot i que en 
diferents països aquesta filosofia 
d’esport amateur es troba molt 
estesa, no és el cas català. Per tal 
de donar a conèixer aquest mo-
del esportiu, aquest proper 2018 
se celebraran els que seran els pri-
mers jocs populars catalans orga-
nitzats, també, des dels consells 
esportius. 

Els valors 
tenen premi
Entre les prioritats de les activitats 
que promouen els consells es tro-
ba l’educació en valors. A través de 
l’activitat física els infants i joves po-
den aprendre i posar en pràctica la in-
tegració, la solidaritat o el treball en 
equip. Els Jocs Esportius Escolars són 
un exemple ja que incorporen en les 
seves classificacions les actituds que 
aporten tant els esportistes, com els 
entrenadors i el públic. Aquest 2018 
aquesta aposta pels valors es veurà 
refermada amb el lliurament dels pri-
mers reconeixements a les actituds 
positives en l’esport en edat escolar. 
Aquests guardons aniran destinats a 
persones i col•lectius que hagin des-
tacat en aquest àmbit.

El passaport 
esportiu
Els diferents consells esportius 
compten amb un conjunt d’activitats 
no competitives i de pràctica lliure a 
l’abast de qualsevol persona. Per tal 
d’unificar aquesta oferta, al llarg de 
la temporada vinent es posarà en 
marxa el passaport esportiu de Ca-
talunya. Mitjançant aquesta eina 
trobarem les activitats esportives 
al nostre abast dividides en esport 
blanc —activitats de neu—; esport 
verd —activitats a la natura—; esport 
blau —activitats a la platja, al mar, a 
llacs...— i esport de carrer —activitats 
urbanes—. El passaport ens animarà 
a visitar diferents punts del país per 
gaudir en família o individualment 
d’aquestes activitats.

Mantenir  
l’interès entre  
els joves
Des dels Consells Esportius 
de Catalunya existeix la pre-
ocupació per l’abandonament 
de l’activitat física a partir de 
la categoria juvenil. Per tal 
d’evitar aquesta circumstàn-
cia els consells posaran en 
marxa un pla específic orien-
tat als joves esportistes dels 
12 als 18 anys. En primer lloc 
s’establiran quines són les pro-
postes concretes que es poden 
oferir a aquest grup d’edat i, 
posteriorment, es treballarà 
en la seva implantació en els 
diferents consells per tal que 
hi puguin accedir.

La difusió i la potenciació de 
l’esport popular és una de les 
principals línies d’actuació 
per al curs 2017/2018
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Els Jocs Esportius Escolars 
arriben al seu punt culminant
L a celebració de les finals nacionals ha posat el 

punt i final a la temporada de l’esport en edat 
escolar promoguda pels consells

Possiblement l’esdeveniment esportiu de major 
magnitud dels que se celebren anualment a Cata-
lunya siguin els Jocs Esportius Escolars que organit-
zen els consells esportius. Només les finals nacionals 
celebrades principalment entre els passats mesos 
de maig i juny han significat la celebració de 21 finals 
d’esports individuals i de 31 d’esports en equip amb 
la presència de 10.500 esportistes. A més, per subra-
tllar la implicació en el desenvolupament dels jocs 
del conjunt de comarques, les finals han tingut lloc 
arreu del país.
Els Jocs han consolidat en les darreres tempora-
des l’aplicació d’un nou model en el què els valors 
i la seva aplicació tenen una presència destacada. 
D’aquesta manera totes les competicions han in-
corporat a les seves classificacions el comporta-
ment dels esportistes, del públic i dels entrenadors 
i, aquesta mateixa voluntat, s’ha vist reflectida a les 
finals. En totes elles també existia tant la classifica-
ció esportiva com la classificació per valors.
Un cas a banda és la situació dels més petits a les fi-
nals, els benjamins. Per tal de potenciar el sentit pe-
dagògic i formatiu en aquestes edats no s’han esta-
blert classificacions en les competicions per equips 
per a aquesta categoria.
Prèviament a la realització d’aquestes finals s’han 
celebrat les fases locals del gener al juny i la fase 
territorial del gener al maig. En la seva organitza-
ció prenen part activament els 45 consells esportius 
amb els que compta Catalunya i les quatre agrupa-
cions territorials establertes. A més es competeix se-
guint les diferents categories establertes per trams 
d’edat.
Un altre dels aspectes pels quals es vetlla especial-
ment en la celebració de les finals nacionals, així 
com en el conjunt dels Jocs, és en la participació. Els 
diferents reglaments que s’apliquen obliguen a que 
tots els esportistes hagin de prendre part d’un mínim 
establert de competicions. La voluntat és que ningú 
no pot quedar-se sense jugar. El president dels Con-
sells Esportius de Catalunya, Jaume Domingo desta-
ca en aquest sentit que “la idea no és que els joves 
guanyin o siguin competitius. Això seria dirigir-se a un 
grup petit. Nosaltres volem dirigir-nos a tots els es-
colars del país i ajudar-los a fer que l’esport sigui una 
part del seu dia a dia que els acompanyi al llarg de 
la seva vida. I per fer-ho possible el que necessitem 
és que participin, que formin part de l’activitat inde-
pendentment de les seves capacitats”.

S’han 
celebrat 
21 finals 
d’esports 
individuals 
i 31 d’esports 
en equip 
amb la 
presència 
de 10.500 
esportistes

Esports individuals

Atletisme
Bàdminton
Bitlles
Cros
Curses Orientació
Escacs
Esqui
Gimnàstica Aeròbica
Gimnàstica Artística
Gimnàstica Rítmica

Natació
Patinatge
Tennis
Tennis Taula

Esports col•lEctius

Bàsquet
Futbol A 7
Futbol Sala
Handbol
Vòlei

DISCIPLINES ESPORTIVES DE LES FINALS

prebenjamí Primària (cicle inicial)
Benjamí Primària (cicle mitjà)
aleví Primària (cicle superior)
infantil Secundària obligatòria (1r cicle)
cadet Secundària obligatòria (2n cicle)
Juvenil Batxillerat i cicles formatiu

LES CATEGORIES



Els Consells Esportius
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Els valors dE l’Esport rEcollits En fotografiEs
El Consell Esportiu de l’Hospitalet ha celebrat aquesta tempo-
rada la primera edició del concurs fotogràfic “El Consell Espor-
tiu i els valors a l’esport”. En total hi ha pres part més de 90 ins-
tantànies que reflectien algun dels valors que podem associar 
a l’activitat física com poden ser l’esforç, la solidaritat, l’amistat 
o el joc net. Finalment la imatge guanyadora era una fotografia 
realitzada er Paula Martínez, en un partit del benjamí masculí de 
l’AESE de bàsquet. Les 50 imatges finalistes van ser projectades 
durant la Cloenda Jove amb la que es posava el punt i final a la 
temporada del consell.

la lliga pirinEus dE futbol 7, altErnativa a la lliga fEdErada 
Davant l’alta despesa econòmica que suposa per a les escoles de 
futbol situades als municipis dels Pirineus participar en lligues fe-
derades, els consells esportius pirinencs de Lleida i les escoles de 
futbol de Catalunya i Aragó promouen la Lliga Pirineus de futbol 
7. Aquesta competició segueix el criteri de potenciar l’adquisició de 
valors per sobre de la vessant competitiva i compta per aconse-
guir-ho amb un reglament propi, un arbitratge diferent i una ma-
jor flexibilitat en el calendari per tal de realitzar una aturada durant 
els mesos d’hivern. Aquesta passada temporada participaven 28 
equips dividits en categories des de prebenjamí fins a cadet.

En marxa l’Estiu fantàstic a barcElona
Al voltant de 1.200 infants i joves prenen part al llarg del mes de 
juliol de les diferents activitats que tenen lloc en el marc del pro-
grama Estiu Fantàstic promogut des del Consell de l’Esport Es-
colar de Barcelona. Aquest programa inclou activitats esporti-
ves i lúdiques a 12 nuclis de Barcelona i Badalona i compta amb el 
suport de 130 monitors. La presentació del programa, que arriba 
enguany a la seva novena edició, tenia lloc el passat 21 de juny a 
l’Antiga Fàbrica d’Estrella Damm amb la presència de coordina-
dors i col•laboradors d’aquesta iniciativa a més de treballadors i 
representants del consell. 

l’Escola solc ofErEix un casal adaptat amb la participació 
dEl consEll dEl tarragonès
Aquest mes de juliol l’escola d’educació especial SOLC i el seu AM-
PA poden oferir per primera vegada un casal per als infants i jo-
ves del centre. Aquest 
projecte ha estat pos-
sible gràcies a la par-
ticipació de la Funda-
ció Onada i al suport 
de l’Ajuntament de 
Tarragona i compta 
amb el control i des-
envolupament tècnic 
del Consell Esportiu 
del Tarragonès. A més 
d’oferir la possibilitat 
de gaudir a les perso-
nes amb discapacitat 
de les propostes lúdi-
ques i esportives prò-
pies dels casals, aquest inclou cada dimecres una sortida com-
plementària i, els dijous, una visita a la platja.

mollEt porta l’Esport a pEu dE carrEr
El passat 28 de maig, en el marc de les activitats de la celebració Mo-
llet del Vallès Ciutat Europea de l’Esport 2017, tenia lloc la celebració 
de la Festa de l’Esport al Carrer amb la participació del Consell Espor-
tiu del Vallès Oriental. En total 1.500 infants a partir dels 3 anys prac-
ticaven a l’avinguda Llibertat i a la plaça Major d’11 a 14 h d’activitats 
esportives com bàsquet 3x3, inflables, mini tennis taula, motos in-
fantils, mini tennis, hoquei, futbol 3x3, atletisme o escacs. La jornada 
també incloïa una mostra de jocs tradicionals promoguda pels Con-
sells Esportius de Catalunya. La festa se celebra amb la voluntat de 
promoure l’esport com a eina d’integració, participació i salut.

El rEm Escolar dEl baix EbrE, una activitat En crEixEmEnt
Des de fa uns anys el Consell Esportiu del Baix Ebre treballa el rem 
dins de la programació anual dels jocs esportius escolars. La compe-
tició compta amb una única classificació general per centres partici-
pants tenint en compte totes les proves en les quals han pres part. 
Les categories són per alevins, infantils i cadets, i durant tres jornades 
es fan les diferents proves convocades: doble scull,quatre scull i skiff. 
L’activitat compta amb el suport tècnic del Club de Rem Tortosa. 
Aquesta instal•lació disposa de dos hangars d’una superfície de 315 
metres quadrats amb capacitat per a emmagatzemar fins a 50 em-
barcacions.

trobada dEl projEctE grEEn play  
amb El consEll dEl baix llobrEgat
Els passats 13 i 14 de juny, els socis europeus de projecte Green 
Play liderat pel Consell Esportiu del Baix Llobregat es van re-
unir a Tampere, Finlàndia, per celebrar la segona reunió del 
projecte. El projecte pretén portar el model Juga Verd Play 
d’aplicació dels valors a la competició esportiva a Portugal, 
Finlàndia i Itàlia. 
En aquesta reunió es va fer un balanç d’altres iniciatives 
existents a nivell internacional i que promouen el joc net i 
l’educació a través de l’esport.

El consEll dEl baix pEnEdès Es mulla  
pEr l’EsclErosi múltiplE
El passat diumenge 9 de juliol el Consell Esportiu Baix Pe-
nedès es va sumar a la campanya “Mullà t per l’esclerosi 
múltiple” que promou la Fundació d’Esclerosi Múltiple 
(FEM). La piscina del Complex Esportiu Tennis del Vendrell 
acollia d’aquesta manera un salt multitudinari al migdia 
amb la finalitat de col•laborar i donar visibilitat la fun-
dació. 
Ja fa anys que el consell col•labora amb la venta de mar-
xandatge que els proporciona la FEM. 

més dE 3.600 infants han participat En la sEgona  
Edició dE  l’Enjogassa’t
Per segon any consecutiu, el Consell Esportiu Sabadell amb el suport 
de l’Ajuntament de la ciutat han promogut una proposta lúdica i es-
portiva sota el nom d’Enjogassa’t. En aquesta ocasió han pres part  
un total de 37 casals d’estiu (entitats esportives, llars d’infants, es-
plais, entre altres) amb més de 3.600 infants i joves d’entre 3 i 14 anys. 
Durant tots els matins del 26 de juny al 14 de juliol, els participants 
han pogut participar d’activitats com el Kin Ball, curses atlètiques a 
la Pista Coberta d’Atletisme o han gaudit d’un taller de tècniques de 
circ, activitats de ritme i un circuit de psicomotricitat infantil.

GREG GOODwIn


