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Els consells demanen
al Parlament l’impuls a un
nou model esportiu inclusiu

“

Està pendent la democratització de l’esport .
Cal fer un salt important per canviar el sistema
esportiu del país que sense excloure el model
de rendiment el faci compatible amb un model basat en l’esport popular”. Amb aquestes paraules el
president dels Consells Esportius de Catalunya, Jaume Domingo, acompanyat pel del vicepresident,
Josep Llebaria, ha demanat al Parlament de Catalunya la seva participació activa en el desenvolupament d’un model esportiu per a Catalunya que sigui més inclusiu. La petició ha estat realitzada en el

marc de la compareixença a la Comissió d’Afers Socials i Famílies.
Amb l’objectiu de garantir la pràctica esportiva per
a tothom a Catalunya els consells han demanat del
Parlament de Catalunya que doni suport a aquest
model i que ho faci a través de mesures com la creació d’un Pacte Nacional per l’Esport en Edat Escolar.
De la mateixa manera s’ha sol•licitat que es recuperin els recursos dels que amb anterioritat s’havia
dotat aquest esport i que s’equilibri la balança amb
l’esport federat que, actualment, disposa de la ma-

ELS CONSELLS

jor part del suport econòmic i d’infraestructures. La
proposta del president dels Consells Esportius és la
creació d’un espai similar a l’Intergrup de Suport a la
Bicicleta per al debat del pacte.
El president dels Consells Esportius ha finalitzat la
seva intervenció demanant als grups parlamentaris que es busquin vies que permetin oferir diners de
butxaca als tècnics i als tutors de joc per compen-

Primera representació
U
catalana en un esdeveniment
internacional d’esport popular

n total de 32 esportistes catalans han pres
part de les proves de natació, judo, tennis taula, bàsquet, atletisme i tennis que tenien lloc
entre el 13 i 18 de juliol als World Sports Games celebrats a Riga. La capital letona, a més d’organitzar
l’esdeveniment creat per la International Workers and
Amateurs in Sports Confederation (CSIT), donava el
relleu a la candidatura de Tortosa-Terres de l’Ebre que
serà l’encarregada al 2019 d’organitzar uns jocs que
s’espera que apleguin en el cas de Catalunya entorn a
les 10.000 persones.
La representació catalana ha aconseguit uns magnífics resultats en la vessant competitiva. Així, el nedador Eric Castell ha aconseguit dues plates a les
proves de 200 metres esquena i 200 metres estils;
la també nedadora Carme Valls s’ha fet amb la plata en els 100 metres esquena i el bronze en 200 metres esquena i l’atleta Gerard Monteverde ha estat
tercer en els 3.000 metres obstacles. En els esports
d’equips s’ha aconseguit quedar a les portes de les
semifinals a bàsquet i a tennis taula.
Durant la celebració dels jocs a Letònia va tenir lloc
la signatura de l’acord per a l’organització en un acte del que participaven el president dels Consells Esportius de Catalunya, Jaume Domingo, el delegat territorial del Govern de la Generalitat a les Terres de
l’Ebre, Francesc Xavier Pallarès, i l’alcalde de Tortosa,
Ferran Bel. Els jocs es van cloure amb un acte en el
que es va fer lliurament als representants de la delegació de Catalunya de la bandera de l’esdeveniment
com a traspàs de l’organització dels jocs.
Prèviament a la celebració dels World Sports Games,
i amb l’objectiu de donar a conèixer l’esport popular a
nivell social, està previst que l’any vinent se celebrin
els primers jocs populars de Catalunya.

sar econòmicament la seva activitat i proposant
l’exempció de les quotes esportives de l’impost sobre societats.
El conjunt de grups parlamentaris aprofitaven
l’ocasió per felicitar els consells per la tasca que
desenvolupen i es mostraven favorables a sumarse al treball per una democratització efectiva de
l’activitat física a Catalunya.

Els representants dels consells han
comparegut a la Comissió d’Afers Socials
i Famílies del Parlament català

Durant la celebració dels World Sports
Games de Riga Catalunya ha pres el relleu
per organitzar la propera edició al 2019

Presentats els jocs de 2019 de Tortosa-Terres de l’Ebre

L
2.300 alumnes de Terrassa
han jugat jocs tradicionals al pati
Amb la voluntat de potenciar les hores del pati com a un moment de moviment i esbarjo, aquest curs 2016/2017 el Consell
Esportiu del Vallès Occidental Terrassa posava en marxa el programa Jocs de Pati. En total han pres part de la proposta uns
2.300 alumnes pertanyents a 26 centres educatius en un total
de 91 sessions amb el suport de set voluntaris del consell. La proposta, amb el suport de la Regidoria de Salut de l’Ajuntament
de Terrassa, portava als alumnes a conèixer i practicar diferents
jocs tradicionals i populars de la nostra cultura.
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El piragüisme, una activitat escolar més
Més de 240 escolars de segon fins a sisè d’ESO han pres part aquest curs al
Pallars Sobirà del programa Promoció Escolar de Caiac a les Escoles del Pallars Sobirà (PECEP), una proposta que pretén apropar els més joves a una
pràctica esportiva arrelada al territori. L’activitat, promoguda pel Consell Esportiu de la comarca es desenvolupa a través de l’Associació Esportiva Pallars
i les classes es realitzen, en funció de la proximitat de l’escola, al pantà de la
Torrassa o a l’Escola de Piragüisme de Sort. Es tracta d’una activitat esportiva
tutelada pels centres, en horari escolar, en aigües tranquil•les, amb els perills
controlats, sota la supervisió de tècnics esportius qualificats i reconeguts i sota el control dels professors d’esport dels mateixos centres.

Una proposta per fer esport
en família
Aquest curs vinent l’esport familiar serà una de les noves apostes que posarà en marxa el Consell Esportiu
del Vallès Occidental Terrassa. La voluntat és disposar d’un programa que inclogui activitats com caminades o marxa nòrdica, curses, jocs tradicionals, BTT
o ciclisme, tècnica atletisme... o d’altres que permetin
que tota la família s’hi impliqui. En total es disposarà
d’un calendari amb activitats que tindran una periodicitat d’un o dos cops al mes en caps de setmana.

’Espai Sant Domènec ha estat es lloc escollit per
presentar a entitats, associacions i clubs esportius de les Terres de l’Ebre i als mitjans de comunicació la celebració l’any 2019 dels CSIT World Sport
Games a Tortosa-Terres de l’Ebre aquest passat 20
de maig. Durant la seva intervenció, el president dels
Consells Esportius de Catalunya, Jaume Domingo, ha
recordat que “el 1936, Catalunya havia de celebrar les
olimpíades populars esportives, que van estroncar-se
amb l’esclat de la Guerra Civil. Ara tenim l’oportunitat
de tancar el cercle i celebrar aquelles olimpíades amb
uns jocs de la pau, precisament en un territori que va
patir molt el conflicte armat”.
L’acte comptava també amb la presència de la consellera de la Presidència, Neus Munté, qui ha posat de
manifest la importància d’aquest esdeveniment per a
la democratització de l’activitat física assegurant que

“l’esport d’alt rendiment és necessari, però l’hem de fer
compatible amb la pràctica de l’esport per a tothom, i
aquí vull destacar la feina que fan els consells esportius al nostre país”.
La presentació també ha comptat amb l’alcalde de
Tortosa, Ferran Bel, qui ha destacat l’aposta “clara,
decidida i ferma” del govern de Catalunya en la consecució d’aquests jocs afirmant que “aquest és un projecte no només de Tortosa i Terres de l’Ebre, sinó de tot
un país, que requereix de la complicitat de tota la societat civil. Aquest és ara el principal repte que tenim
per endavant”.
La presentació també ha comptat amb alcaldes i regidors de les subseus dels jocs ja confirmades: Amposta,
Gandesa, Móra d’Ebre, Deltebre i Sant Carles de la Ràpita. Els jocs del 2019 mantenen oberta la possibilitat
d’incorporar noves subseus d’arreu del territori.

Des dels consells es considera una oportunitat
per recuperar l’esperit de les Olimpíades
Populars del 1936 que no es van poder celebrar

