4

DIJOUS 29
JUNY 2017

300 esportistes acomiaden
a Terrassa la temporada de voleibol
El passat 31 maig el Consell Esportiu del Vallès Occidental
Terrassa organitzava la jornada final de voleibol de la temporada conjuntament amb el Club Voleibol Terrassa i la Federació Catalana de Voleibol. Enguany hi participaven més
de 15 centres de primària i secundària i a la jornada final, celebrada a la zona esportiva de Can Jofresa, s’han convocat
més de 300 alumnes de primària per participar d’aquesta
jornada lúdica de voleibol.

Iniciant els infants en
les curses de muntanya
Amb un total de quatre proves diferents al llarg de l’any, el Consell Esportiu del Pallars
Sobirà promou l’Encamada, la lliga infantil de curses de muntanya. D’aquesta manera
tots els infants poden prendre part d’activitats que els permeten entrar en contacte directe amb la natura sense haver d’assumir les despeses que d’altres esports, com l’esquí
o el piragüisme, poden suposar per a les economies familiars.
Paral•lelament a la realització de les curses, i amb la voluntat de potenciar el coneixement de la cultura del territori, els alumnes d’infantil, primària i secundària que hi prenen
part aprofiten la trobada i els temps d’espera per gaudir amb jocs i balls populars.

La Selva s’implica en la promoció
de la cultura del Hip Hop
Aquest curs s’han celebrat les que ja són les quartes jornades comarcals de Hip Hop promogudes pel Consell Esportiu de la Selva. Aquesta iniciativa desenvolupada amb el suport de l’Associació The Jungle Hip Hop es divideix en tres trobades durant les quals es
mostra el treball realitzat durant el curs pels diferents grups de Hip Hop de la comarca.
No es tracta en cap cas d’un esdeveniment competitiu.
A més d’oferir un espai on mostrar les habilitats dels grups participants, les jornades serveixen per promoure alguns dels valors sobre els que se sustenta la cultura del Hip Hop
com ara el sentit de comunitat.

Els esportistes es
posen en la pell
dels àrbitres
Terrassa,
una aposta per
l’esport inclusiu

El Consell Esportiu del Tarragonès ha dut a terme enguany el programa “Tots som àrbitres” per tal que diferents esportistes de la categoria aleví tinguin la possibilitat tinguin la possibilitat d’experimentar el paper
de l’àrbitre. Durant un o dos partits setmanals de la lliga dels Jocs Esportius Escolars, quatre nens o nenes (dos
per equips), a una de les parts que descansen arbitren el
partit tutelats pel propi àrbitre designat. D’aquesta manera, els esportistes es fiquen a la pell de l’àrbitre, posant en pràctica qüestions com la resolució de problemes, l’empatia o la imparcialitat.

Al llarg dels darrers sis cursos el Consell Esportiu del Vallès Occidental Terrassa treballa en promoure la inclusió de les persones amb discapacitat en l’activitat física.
Aquest treball s’iniciava amb la col•laboració de la fundació FUPAR. Fruit d’aquest treball des del 2010 l’equip dels
Pingüins, amb persones amb discapacitat intel•lectual,
debutà a la lliga escolar cadet masculí de bàsquet. Els
partits es caracteritzen en tot cas perquè abans del seu
inici els jugadors del Pingüins i els del club escolar intercanvien jugadors. Després d’aquella experiència sempre
s’ha comptat amb persones amb discapacitat obrint-se
la lliga també a centres com Andy Down de Sabadell o
a l’escola Heura. Paral•lelament s’han creat programes
per incloure la participació d’aquests esportistes en activitats com els tastets d’esports inclusius, les jornades de
promoció esportiva i les jornades d’iniciació esportiva.

Una app per avaluar tots els
participants de l’activitat esportiva
Els passats dies 9 i 10 de juny es
tancaven les competicions promogudes pel Consell Esportiu
d’Osona sota el nom “Tots Juguem”. Aquestes han comptat
amb més de 800 infants en tornejos de bàsquet, futbol 7 i hoquei. Les activitats es caracteritzaven per permetre valorar a
través d’una app als diferents
agents (entrenadors, tutors de
joc, familiar i aficionats) sobre el
desenvolupament dels partits.
Aquesta valoració es tradueix en
una puntuació per cada equip de
fins a 4 punts extres que computaven a la classificació final.

Riudecanyes Aventura, un projecte amb
participació del Consell Esportiu del Baix Camp
Des del 17 de juny el projecte Riudecanyes Aventura ofereix activitats de caiac, pàdel, surf i excursionisme en el
propi oantà de Riudecanyes. La proposta es desenvolupa a través d’una organització sense ànim de lucre de
la que participen els ajuntaments de Riudecanyes, Duesaigües i l’Argentera, la Comunitat de Regants del Pantà de Riudecanyes i el Consell Esportiu del Baix Camp. A banda es realitzen activitats per a escolars durant tot
l’any per conèixer el cicle de l’aigua, experimentar directament els fenòmens meteorològics i ofereix una oferta
de lleure i turisme per a l’estiu.

