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Els Consells Esportius de Catalunya donen el tret de 
sortida a la campanya informativa que sota l’eslògan 
“Jo sempre hi guanyo” vol donar a conèixer el nou 
model aplicat dels Jocs Esportius i els valors en el 
que es fonamenta aquest model. La presentació de la 
campanya té lloc el 30 de març a les 11.30 h al Palau 
de la Generalitat. L’acte comptarà amb la presència 
de la consellera de la Presidència de la Generalitat 
de Catalunya, Neus Munté, el secretari de general de 
l’Esport, Gerard Figueras, i el president de la Unió de 
Consells Esportius de Catalunya, Jaume Domingo. 

El nou model esportiu es caracteritza principalment 
per tenir en compta per al resultat final tant les 
puntuacions com les actituds positives que es 
registren durant l’activitat. És a dir: a més de la 
vessant competitiva es dóna prioritat a l’educació en 
valors. Els diferents consells poden escollir entre un 
sistema integrat, en el que es disposa d’una única 
classificació, o un sistema paral•lel en el que existeix 
una classificació amb les puntuacions i una altra en la 
que es té en compta l’aplicació dels valors esportius.

La campanya vol donar a conèixer aquests canvis als 
jocs esportius, però també difondre l’educació en 
valors que promouen. D’aquesta manera “Jo sempre 
hi guanyo” fa incidència en que, més enllà del resultat 
d’una competició, sempre es guanya si apliquem 
en el dia a dia valors com la solidaritat, la inclusió o 
l’esforç comú.

Es presenta la campanya

“Jo sempre hi guanyo”
dels Consells Esportius de Catalunya

La iniciativa està destinada a 
donar a conèixer el nou model 
dels Jocs Esportius Escolars 
de Catalunya i els valors que 
transmeten



A les activitats esportives que duen a terme els Consells Esportius 
participen al voltant de 500.000 esportistes, infants i joves en edat 
escolar. A aquests hem de sumar la presència de les seves famílies, dels 
entrenadors i entrenadores i de totes les persones necessàries per tal de 
fer possible la pràctica de 80 disciplines esportives diferents. Els consells 
són, d’aquesta manera, l’organització esportiva més gran de Catalunya.

El que més diferencia l’esport en edat escolar de la resta de pràctiques 
esportives és com es practica. Al llarg de la passada temporada s’iniciava 
el procés d’aplicació d’un nou model esportiu allunyat de conceptes 
competitius i més proper encara a fer de l’activitat física un element per 
a difondre valors.  

Davant de la necessitats de donar a conèixer el nou model dels consells 
esportius, des de l’ens que els aplega posem en marxa una campanya 
comunicativa sota l’eslògan “Jo sempre hi guanyo”.
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Introducció



El concepte fonamental de la campanya planificada són els valors. Quins 
són els trets que distingeixen l’activitat que es duu a terme des dels 
consells i què vol potenciar la campanya?

Igualtat d’oportunitats. Esport per tothom
Les activitats esportives que promovem els consells esportius i el 
model d’esport en edat escolar que impulsem se centren en la inclusió. 
Aquest fet marca una diferència del concepte tradicional de l’esport 
com a activitat destinada únicament als millors. L’activitat esportiva 
està a l’abast de tothom independentment dels resultats esportius que 
aconsegueixi.  Els Consells Esportius garanteixen que tots els usuaris 
participen en igualtat de condicions.

Esport sense exclusions per gènere o capacitat
Com a societat convivim i compartim tots els àmbits independentment 
del gènere o de les diferents capacitats. L’esport escolar, a diferència 
d’altres models esportius, també entén que nens i nenes poden 
compartir el joc o que poden participar-hi junts infants amb diferents 
nivells de capacitat. 

Esport com a formació de ciutadans
L’ objectiu de que l’esport sigui una eina de formació de ciutadans 
i de ciutadanes es pot veure dificultat pel sentit competitiu que en 
moltes ocasions se li atorga. El model promogut pels consells busca 
precisament formar aquests ciutadans i ciutadanes. A través de l’esport 
es poden aprendre tot tipus de comportaments com el respecte pels 
demés o l’acceptació de les normes comunes.

L’esport social i familiar
El model vol absorbir a tothom que vulgui practicar esport. Aquest fet 
permet que se li pugui atorgar la deguda importància a la vessant social 
de l’activitat física i facilita un entorn més amable i empàtic. 
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Jugar per sobre de competir
Val la pena ressaltar la vessant lúdica de l’esport. Fer esport, aprendre 
els valors de l’esport, el civisme i la convivència en general i, sobre tot, 
gaudir-ne, passar-s’ho bé. El compromís i la coresponsabilitat se situen 
per sobre de la pressió i la competició.

Foment d’hàbits saludables
A través de les rutines esportives en un entorn agradable, s’aconsegueix 
amb més eficàcia implantar l’exercici físic com a hàbit saludable.

Gran dimensió. L’organització esportiva més gran de 
Catalunya
Els consells esportius són probablement l’organització esportiva més 
gran de Catalunya. És l’ens que mou més esportistes setmana rere 
setmana. El servei esportiu i social que ofereix l’entitat no té igual.
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#Aprendre #Compromís

La imatge escollida per a la campanya és una provocació a la idea amb la 
que relacionem habitualment l’esport: amb la victòria davant dels altres. 
El concepte que s’amaga darrere del missatge no és, tot i el que podria 
semblar a simple vista, promoure la idea de competició. De fet pretén 
apropiar-se del verb “guanyar” per tal de positivitzar-lo. Mentre que en 
d’altres models esportius es pot guanyar o es pot perdre, amb el model 
proposat pels consells sempre es guanya. El resultat del marcador no és 
el que es busca en finalitzar l’activitat física. El que veritablement pretén 
la proposta esportiva dels consells és formar persones i potenciar la 
vessant social de l’esport.

D’aquesta manera podem afirmar que amb la participació a les activitats 
que promovem tothom hi guanya. El benefici arriba al propi usuari, als 
pares i a la societat en general. Pel sol fet de participar-hi ja s’hi guanya 
en valors, amistat, respecte, salut, companyonia, en divertir-se... i en 
definitiva, en el que realment és important. Cada actor de la societat hi 
guanya d’alguna manera a través de la proposta dels consells esportius. 
Siguin quins siguin els resultats esportius, tothom sempre guanya. Una 
de les idees implícites és que una victòria en un partit és un fet puntual. 
Però els valors que hem adquirit són per sempre i es poden aplicar a tots 
els àmbits de la vida present i futura dels infants.

La imatge
La imatge és fruit d’una evolució del concepte. No és una representació 
que sigui una lectura estricta del missatge. El treball s’ha realitzat de 
manera conceptual a partir d’associar els diferents valors amb una 
imatge concreta: el cercle. Cada cercle, de diferent color, s’associa amb 
un concepte o valor diferent i, en la seva última simplificació, ens ofereix 
un logotip. Els cercles de colors, amb la possibilitat d’incloure el nom del 
valor a ressaltar precedit per un coixinet —de la mateixa manera que 
la funció d’un hashtag per ser compartit—permet un ventall amplíssim 
d’aplicacions i de diferents formes d’exposar la imatge. 
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Presentacions de gran format a tot el territori
La campanya proposa l’establiment de quatre presentacions que es 
duran a terme a Barcelona, Tarragona i Terres de l’Ebre, Lleida i Girona. 
Les presentacions giraran al voltant del model impulsat per la UCEC 
i de la campanya que li dóna suport. Durant cada acte es projectarà 
un reportatge al voltant dels 4 o 5 minuts que exposarà quins són els 
objectius de la campanya i dels Consells Esportius de Catalunya. 

Publicació
Un dels principals aspectes que busca cobrir la campanya és la 
implicació de pares i mares, dels propis joves i infants i dels entrenadors. 
L’eina triada per arribar de manera específica a cada grup és l’edició 
d’una publicació de 12 pàgines de la que s’imprimiran al voltant de 
350.000 exemplars.

En ella el treball s’orienta en funció del que la campanya busca de cada 
grup:

• Entrenadors
Ells són un dels elements claus en el desenvolupament del model. 
Són els que expliquen als participants les normes i les regles i els 
que, amb el seu exemple, promouen determinades actituds. 

• Infants i joves
Aquests grups són els principals objectiu de la campanya i han de 
ser coneixedors de què és el que s’espera de la seva participació als 
JEEC. S’han d’oferir unes pautes bàsiques sobre l’actitud amb la que 
han de participar dels jocs.

• Pares i mares
Com en el cas dels entrenadors l’èxit del model també passa per la 
participació activa en ell de les famílies. Si les famílies no l’entenen 
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com a un benefici per als nens i nenes, serà molt difícil que els 
mateixos infants el facin seu i l’assimilin. 

Rutina als esdeveniments esportius
La campanya ha de ser visible també als propis esdeveniments 
esportius perquè els partits, les curses, etc són l’objecte del nou 
model que promovem. És doncs necessari que en el moment de la 
seva celebració també existeixi una presència física i palpable de la 
campanya. Per aquest motiu s’inclourà una rutina obligatòria al conjunt 
d’esdeveniments esportius organitzats des dels consells.

Serà una rutina que sigui similar a l’aparició de la campanya “Say no to 
racism” que va promoure la FIFA al mundial del 2014. Allà els capitans 
dels 8 equips que van arribar a quarts de final llegien un missatge contra 
el racisme abans de cada partit.  En aquest cas el text proposat aniria en 
la següent línia:

“Els jugadors i jugadores reclamem el nostre dret a divertir-nos a través 
de l’esport i ens comprometem a respectar als altres jugadors, a ajudar 
al tutor de joc en tot el que estigui a les nostres mans i a confiar en que 
els entrenadors prendran les millors decisions per a nosaltres. També us 
volem donar les gràcies a tots els que ens heu vingut a veure i us volem 
demanar que ens animeu amb respecte. Vosaltres sou també una part 
important de l’esport.”

Els elements seran doncs una guia per al desenvolupament de la rutina, 
el text a llegir i una pancarta.

Establiment d’un guardó o reconeixement
Existeixen guardons com podrien ser la Pilota d’Or o els Premis Laureus 
que situen els esportistes com els millors en les seves disciplines 
esportives. Davant d’aquesta realitat establim des dels Consells Esportius 
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de Catalunya un guardó que permeti el reconeixement d’aquells 
esportistes, equips o actuacions individuals i/o col·lectives que hagin 
posat de rellevància l’educació en valors.

Aquests reconeixements es caracteritzaran per tenir també una 
àmplia repercussió territorial ja que es planteja atorgar un guardó per 
cadascuna de les comarques catalanes.

En aquests moments es treballa en definir els detalls d’aquests guardons 
amb la voluntat que tinguin la seva primera edició en aquesta mateixa 
temporada.
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