Memòria Esportiva 2020-2021

Tal com marquen els estatus, el Consell Esportiu d’Osona segueix amb la promoció de l’esport a
la Comarca d’Osona. El consell esportiu d’Osona està dividit en diferents àrees les quals cada una
està enfocada en promocionar l’esport en diferents sectors i agents, concretament trobem 5 àmbits
diferents:
-

Jocs Esportius Escolars de Catalunya: competicions esportives d’esports d’equip i esport

individual.
-

Escoles: pla català de l’esport, somextraescolar i servei de monitoratge per extraescolars.

-

Formació: formacions per joves que volen treballar en el món de l’esport o formacions

específiques de tutors de joc.
-

Lleure: competicions esportives per adults amb entitat esportiva al darrere o sense ella.

-

Assessorament: col·laboració amb els ajuntaments de la Comarca en diferents àmbits.

Aquesta temporada totes les àrees es varen veure afectades per la pandèmia de la Covid-19, les
quals van iniciar les seves competicions o funcionament molt més tard del desitjat.

A continuació us adjuntem un gràfic del percentatge de llicències esportives, que ens serveixen
com indicador del volum d’activitat del consell esportiu d’osona, per tal de veure on tenim el gran
volum d’activitat i en quines altres àrees podem seguir creixent.

JEEC (Jocs Esportius Escolars de Catalunya)
Referent els esports d’equip que organitzem des del Consell Esportiu, cal remarcar que es fan a
través de l’aplicació Tots Juguem, una eina per treballar els valors a través de l’esport involucrant
els diferents agents que intervenen en les competicions, com àrbitres, jugadors, entrenadors i
familiars.

Futbol 7
Lligues va iniciar-se el més de Març quan es van obrir les restriccions de la covid-19 i van acabar
el Juny. En total es van tenir 1988 nens i nenes que formaven un total de 103 equips de la
comarca d’Osona, Garrotxa, Lluçanès, Moianès i Ripollès; distribuïts en les categories següents:

Hoquei
Lliga des d’inici d’Octubre que havien d’acabar el Juny, però tots els grups queden aturats per la
pandèmia. En total es van tenir 188 nens i nenes amb equips de la comarca d’Osona, Bages i
Ripollès; distribuïts en 3 grups de categoria prebenjamí.

Bàsquet
Lliga des d’inici d’Octubre que havien d’acabar el Maig, però queda aturat per la pandèmia. En
total es van tenir 162 nens i nenes amb equips de la comarca d’Osona i Ripollès, amb un total de
21 equips dividits en les categories següents:

Pel què fa els esports individuals:
Cros
Va ser la única competició que no es va poder portar a terme per culpa de la Covid-19

Patinatge
Pel què fa el patinatge, un esport que sempre inicia les seves trobades i competicions més tard
que la resta ja que els grups necessiten una preparació de les seves coreografies, va poder
realitzar totes les seves competicions menys el festival per evitar les aglomeracions de gent i les
trobades i competicions es van fer de forma esglaonada. En total estaven inscrits 466
patinadors/es.

Tennis Taula
El tennis taula va comptar amb la participació de 36 nens i nenes de diferents clubs i escoles de
la comarca d’Osona, els quals van poder realitzar una volta de la lliga i 3 trobades.

Per tal de veure l’evolució que tenen aquests esports adjuntem uns gràfics de comparativa
respecte temporades anteriors on es veu un lleuger increment de llicències esportives, i tot i la
covid 19 aquesta temporada els esports per a joves no van veure’s molt efectats a nivel de volum.

Escoles
Pel què fa l’àmbit escolar el Consell té 3 grans eixos, que amb la covid-19 i per adpatar-nos a la
situación que ens trobavem i vam incloure un nou projecte: plà català, extraescolar,
somextraescolar i el projecte nou el sombombolla.

Pla Català
El Consell fa d’intermediari entre les escoles i el Consell Català de l’Esport amb el projecte del Pla
Català de l’Esport a l’Escola. Durant el curs escolar 20-21 han tingut l’ajut econòmic 23 centres,
que s’ha destinat a fomentar l’extraescolar dels centres.

Extraescolars
El Consell Esportiu d’Osona ofereix un servei de monitoratge a les escoles que ho sol·liciten, en
total es tenien contractats 17 monitors/es per a 32 entitats diferents de la Comarca d’Osona.

Somextraescolar
Durant el curs 2020 – 2021 el Consell Esportiu d’Osona va seguir amb el projecte de competències
en l’esport extraescolar “SOM EXTRAESCOLAR” amb un total de 5 Escoles de la Comarca, amb
3 monitors per tal de cobrir tots els grups. Aquesta temporada es va tenir un total de 35 nens i
nenes. La baixada d’aquesta activitat és a causa de la COVID-19, ja que moltes escoles van optar
pel sombombolla.

Sombombolla
Durant el curs 2020 – 2021 el Consell Esportiu d’Osona veient el que estava succeint a les escoles
per culpa de la COVID-19, va proposar el “sombombolla” ,una alternativa del “somextraescolar” a
l’abast de les diferents AFAS, ajuntaments i escoles per potenciar l’esport els diferents alumnes
que no podien practicar a les entitats esportives. Per aquesta raó, seguint el model multiesportiu i
el treball paral·lel de valors, va tenir una gran demanada per part de les diferents escoles i
ajuntaments de la comarca. Hi van participar 469 alumnes i vam necessitar de 20 monitors per
tirar endavant la proposta.

Lleure
En quant l’àmbit de lleure, va ser el gran perjudicat a causa de la Covid-19 ja que els protocols que
hi havia no permetia organitzar una competició totalment segura per als nostres esportistes.
L’única competició que es va portar a terme va ser el Tennis Taula al ser d’un esport individual.

Tennis Taula
Es va tenir un 40 participants de 8 clubs de la comarca. La lliga és iniciar el mes de Març a una
sola volta i va acabar al 23 de Maig.

Campus Esportius
Organització d’un Campus Esportiu a Folgueroles durant la setmana santa, en la qual i van
participar 65 nens/nenes podent practicar diferents esports al llarg de la setmana; esgrima, korfball,
futbol, bàsquet, futbolflag, hoquei, volei, entre d’altres.

Formació
Pel que fa a l’àmbit de Formació, des del Consell s’han organitzat diferents cursos de Monitor
d’activitats de dinamització en l’àmbit poliesportiu, en total 4 cursos, 2 propis del Consell Esportiu,
1 per Vic Jove, i 1 amb la Universitat de Vic concretament amb els alumnes de CAFE i Magisteri
-

Curs de Nadal: 19 aprovats i aprovades.

-

Estiu del 2021: 14 aprovats i aprovades€

-

Vic Jove: 12 aprovats i aprovades

D’altre banda es va organitzar 1 curs amb l’escola Antoni Pous, concretament amb el grau mitjà
d’esports. Es va portar a terme un bloc de gestió de petites entitats amb un total de 40h durant el
primer trimestre del curs, on i van participar 30 alumnes.

Assessorament
Des del Consell Esportiu durant el confinament es va estar fent un estudi de noves línies de treball
per ajudar a créixer l’esport de la comarca d’Osona, una d’aquestes línies va ser l’assessorament
esportiu enfocat sobretot per ajuntaments.

Aquest servei es va començar a portar a terme creant un grup de regidors i tècnics de la comarca
d’Osona, acompanyar-los i orientar-los amb el catàleg de subvencions.

A partir d’aquí es va veure la necessitat d’alguns municipis de crear una política esportiva pròpia.

Els ajuntaments interessats van ser:

- Taradell: assessorament del municipi per crear una nova política esportiva i prestació de servei
oficina tècnica d'esports.
- Gurb: assessorament del municipi per crear una nova política esportiva i prestació de servei
oficina tècnica d'esports.
- Calldetenes: estudi de la població per conèixer les necessitats i els actius esportius del
municipi.

