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L’esport també va a escola
Esport de base.
Nou curs esportiu als
centres d’educació:
els Jocs Escolars
tornen a les pistes
Els Jocs Escolars afronten aquest
curs amb l’objectiu de seguir millorant la seva oferta esportiva per als
més joves. Hem arribat a l’edició número 38 d’aquestes activitats organitzades pel Consell Esportiu: una
competició amb 22 modalitats diferents, oberta a la participació de tots
els nens i nenes en edat escolar i,
alhora, una eina per formar i educar.
Durant aquesta nova temporada,
que es va iniciar a mitjan octubre,
es preveu la participació de més
de 7.500 infants i joves esportistes,
que pertanyen als més de 100 centres educatius i entitats de la ciutat.
Recentment s’ha disputat el Cros
Escolar, la prova més multitudinària de cada curs ja que hi poden
prendre part tots els esportistes,
independentment de l’esport al qual
estiguin apuntats.
Objectius de la temporada
Cristian Alcázar, president del Consell Esportiu de L’Hospitalet, durant
l’acte de presentació d‘aquesta
edició dels Jocs va explicar que els
grans objectius de la temporada
són la consolidació del programa
L’Hesport Net (que promou els valors educatius de l’esport), l’impuls
de la comunicació i la millora de la
qualitat de l’oferta.
Pel que fa als aspectes comunicatius, el Consell Esportiu ha
engegat la temporada amb el seu
web renovat, a més d’implantar la
seva presència audiovisual amb un

Sortida d’una de les proves del Cros disputat el passat 15 de novembre, la competició més multitudinària dels Jocs Escolars

Millorar la qualitat
esportiva i la
comunicació, i
potenciar L’Hesport
Net són els objectius

canal a Youtube. També han potenciat la difusió de les seves activitats
als mitjans de comunicació i a les
xarxes socials, amb un nou compte
a Twitter (@CEHospitalet1) i la seva
presència també a Facebook.
Pel que fa a la millora de la qualitat, al llarg d’aquest curs els organitzadors esperen comptar amb les
noves instal·lacions del Poliesportiu
Gornal i del camp de futbol del barri. També s’han renovat tres pistes
escolars que tenen un ús intensiu
per als Jocs Escolars (col·legis Pau

Casals, Menéndez Pidal i Ramon
Muntaner), i es crearà una segona
pista a l’Institut Torras i Bages, amb
inversions fetes per l’Ajuntament.
Els Jocs Escolars segueixen
apostant a favor dels valors i del joc
net. Segons Cris Plaza, secretari
tècnic del Consell, aquest curs “es
consolidaran les accions del decàleg desenvolupat l’any anterior, es
proposaran xerrades a cada entitat
a partir d’uns vídeos educatius, i
també participarem de forma activa
en la Setmana de la Solidaritat”.

El Consell Esportiu també s’ha
marcat com a objectius incrementar
el suport als centres educatius i
continuar amb la formació de base,
amb els cursos per a monitors i
àrbitres. En uns mesos es preveu
que la formació es faci al Complex
Municipal Europa- Gornal. y
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