MÉS DE 1.200 INFANTS GAUDEIXEN
DEL SEGON CAP DE SETMANA DE
LES TROBADES JEEC 2021
• Els consells esportius de Catalunya reuneixen a més de 1.200 participants
en el segon cap de setmana de les Trobades JEEC 2021.
• Igualada, el Prat de Llobregat, Cornellà, El Vendrell i Sant Adrià del Besòs
són les seus que acullen la gimnàstica rítmica, el voleibol, l’handbol, el
patinatge xous i el bàsquet aquest cap de setmana.

Més de 1.200 infants d’arreu del país gaudeixen aquest cap de setmana de les Trobades
dels Jocs Esportius de Catalunya. La crisi de la Covid-19 no ha aturat el compromís dels
consells esportius de garantir el dret dels infants a practicar esport. Per això, després
d’una temporada atípica amb diverses aturades s’han organitzat en diversos punts de
Catalunya grans trobades per tal que els infants gaudeixin de la pràctica esportiva i posin
un bon punt i final a la temporada d’enguany.
Per tal de garantir totes les mesures contra el coronavirus, aquestes trobades s’han fet
de manera descentralitzada. Tortosa va acollir el passat cap de setmana les de futbol
sala, amb més de 200 famílies, i aquest cap de setmana és el torn d’Igualada, que acull
la gimnàstica rítmica al pavelló de Les Comes; el Prat de Llobregat i Cornellà, que acullen
el voleibol al pavelló esportiu Xavier Marcilla i al Parc Esportiu del Llobregat; El Vendrell,
que ha organitzat l’handbol al Pavelló Municipal Vendrell i el patinatge xous Club
d’Esports Vendrell; i Sant Adrià del Besòs, que acull el bàsquet al pavelló Olímpic La
Mina.
Jaume Domingo, president de la UCEC, ha expressat la seva alegria en poder gaudir
d’aquestes trobades, ja que amb l’arribada de la pandèmia l’esport en edat escolar ha
patit molt. “Poder oferir una jornada esportiva als infants perquè es puguin retrobar
amb l’esport, és una veritable alegria”, ha destacat. En aquest sentit ha afegit que
“aquest cap de setmana centenars d’infants participaran en algunes de les cinc seus de
les Trobades JEEC 2021 organitzades pels Consells Esportius de Catalunya, sigui quina
sigui la seva realitat social o familiar i en igualtat de condicions. L’esport en edat escolar
és l’esport de tots i totes”.

Tot plegat, l’objectiu dels Consells Esportius de Catalunya amb aquestes activitats és
garantir, tot i les dures circumstàncies en què estem immersos per la crisi de la Covid,
que cap infant de Catalunya quedi sense practicar esport independentment de les seves
condicions econòmiques, socials o de gènere.

COL·LABORACIÓ ENTRE INSTITUCIONS
Totes aquestes trobades han estat organitzades per la Unió de Consells Esportius de
Catalunya conjuntament amb els consells de cada comarca i els ajuntaments d’Igualada,
el Prat de Llobregat, Cornellà, Els Vendrell i Sant Adrià del Besòs. Tots els agents han
valorat molt positivament la celebració d’aquests esdeveniments, ja que garanteixen
els drets dels infants i mobilitzen centenars de famílies, un fet que impacta molt
positivament en cada seu.

JOCS ESPORTIUS ESCOLARS DE CATALUNYA
Els Jocs Esportius Escolars de Catalunya (JEEC) és el programa de la Generalitat de
Catalunya que té com a objectiu principal impulsar la transmissió de valors socials i
l’adquisició d’hàbits saludables, mitjançant un model de competició i activitat esportiva
escolar educativa i participativa.
Els destinataris dels JEEC són els infants, adolescents i joves de Catalunya des de primer
de primària fins al final de l’educació secundària postobligatòria. Abans d’aquestes edats
només poden preveure’s activitats de pràctica i iniciació a la competició que puguin
considerar-se un estadi previ a una competició amb puntuació i classificació.

Creada l’any 1994, la Unió de Consells Esportius de Catalunya té com a objectiu assegurar el dret efectiu
a la pràctica de l’activitat física i esportiva de tothom, especialment els infants, adolescents i joves, en
igualtat de condicions sense cap mena de discriminació i potenciant els valors personals i de
responsabilitat social i fomentant la salut i els hàbits saludables de tota la ciutadania. Hi formen part
43 Consells Esportius de Catalunya que cobreixen el 100% del país.
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