Presentació

Els Consells Esporus de l’Agrupació Territorial de Barcelona, en el marc del
protocol d’intencions signat entre el Consell Català de l’Esport i la Unió de Consells Esporus de Catalunya, de la qual en forma part aquest Conselll Esporu
dels Vallès Oriental per els anys 2014 i2015, que estableix la implementació
d’un programa de valors dins dels Jocs Esporus Escolars de Catalunya per formular un nou sistema de puntuació i classiﬁcació que integri indicadors referits
a valors i comportaments dels parcipants
Ens comprometem a divulgar i treballar pel compliment d’aquest manifest d’esport escolar

Josep Monràs i Galindo
President

El passat dijous 11 de desembre , va tenir lloc la signatura del Manifest de Valors dels
Consells Esportius de la Província de Barcelona, amb la presència del Secretari General de l’Esport, Ivan Tibau.
La presentació d’aquest manifest, impulsat pel president de l’Agrupació Territorial de
Consells Esportius de Barcelona, Josep Monràs, que alhora és President d’aquest Consell Esportiu del Vallès Oriental, es va celebrar al Museu Olímpic i de l’Esport i també va
comptar amb l’assistència de diferents representants de tots els Consells Esportius de
la província, representants de diferents federacions esportives catalanes i esportistes
com el jugador d’hoquei patins del FC Barcelona, Marc Gual, el pilot de rallies, Josep M.
Membrado o l’ex-atleta olímpic Carlos Sala.
La primera intervenció va anar a càrrec del psicòleg esportiu Pere Alastrué que va fer
una reflexió sobre els valors en l’esport de base. Seguidament, el president de l’Agrupació de Consells Esportius de Barcelona, Josep Monràs, va presentar el Manifest, un manifest que “consolida el compromís que sempre han tingut els consells esportius a l’hora
de fomentar valors en la pràctica esportiva; els resultats no són tan importants com que
els nois i noies s’ho passin bé fent esport”.
Posteriorment, el Secretari General de l’Esport, Ivan Tibau, va ratificar el compromís de
la Generalitat amb els Consells Esportius de Barcelona i, per extensió, amb els de tota
Catalunya, mitjançant el desplegament dels diferents programes, com és el cas dels
Jocs Esportius Escolars.

MANIFEST DE VALORS DELS
CONSELLS ESPORTIUS

Vetllem pel joc net, els comportaments esporus i el respecte als parcipants i als acompanyants.
Aproﬁtem el potencial de la pràcca esporva per educar mitjançant valors
Tothom té dret a la pràcca esporva, a fer nous amics i a relacionar-se amb persones d’altres cultures i amb capacitats diFomentem la tolerància, l’esporvitat,la superació, el respecte, el treball en equip, lautoesma, l’esforç, el companyonia, entre
d’altres, que ens ajuden a formar persones
Adaptem la pràcca esporva al procés evoluu dels parcipants.
Valorem l’esforç per fer-ho el millor possible per sobre del resultat. Apreguem a guanyar i a perdre amb esporvitat.
Respectem les regles de joc i vetllem pel seu compliment
Procurem que els col·lecus implicats en les compecions d’esport escolar (jugadors i jugadiores, mares i pares, àrbitres,
coordinadors i coordinadores, etc.) desenvolupin la tasca que cadascúy té encomanada de la millor manera possible i amb
empaa.
Tinguem cura de les instal·lacions i del material i fem-ne un bon ús
Creem un bon ambient entre tots i per sobre de tot, audim i passem-nos-ho bé!

