MOCIÓ PERQUÈ FIGUERES SIGUI MODEL DE CIUTAT EDUCADORA TAMBÉ
EN L'ESPORT : POTENCIEM EL JOC NET.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
La Carta de Ciutats Educadora es fonamenta en la Declaració Universal de Drets Humans
(1948), en el Pacte Internacional de Drets Econòmics, Socials i Culturals (1966), en la Convenció
sobre els Drets de la Infància (1989), en la Declaració Mundial sobre Educació per a Tothom
(1990) i en la Declaració Universal sobre la Diversitat Cultural (2001).
Ens fixem en el seu preàmbul i recordem: Avui més que mai, la ciutat, gran o petita, disposa
d’incomptables possibilitats educadores, però també poden incidir-hi forces i inèrcies
deseducadores. D’una manera o d’una altra, la ciutat presenta elements importants per una
formació integral, és un sistema complex i, alhora, un agent educatiu permanent, plural i
polièdric, capaç de contrarestar els factors deseducatius.
Alguns dels PRINCIPIS de la Carta ens recorden:
Els ajuntaments exerciran amb eficàcia les competències que els corresponguin en matèria
d’educació. Sigui quin sigui l’abast d’aquestes competències, hauran de plantejar una política
educativa àmplia i de caràcter transversal i innovador i incloure totes les modalitats d’educació
formal, no formal i informal i les diverses manifestacions culturals, fonts d’informació i vies de
descobriment de la realitat que es produeixin a la ciutat.
“La ciutat procurarà que les famílies rebin la formació que els permeti ajudar els seus fills a
créixer i a fer ús de la ciutat, dins l'esperit de respecte mutu. En aquest mateix sentit
desenvoluparà propostes de formació per als educadors en general i per a les persones
(particulars o personal de serveis públics) que a la ciutat compleixen, sovint sense ser-ne
conscients, funcions educatives.
Atès que Figueres és membre de l'Associació Internacional de Ciutats Educadores des de l'any
2000 i com a tal assumeix els principis que es recullen en la Carta de ciutats Educadores,
Declaració de Barcelona, 1990.
Atès que la tasca feta pels Clubs Esportius, Entitats Esportives i AMPES és d'una importància
cabdal com agents educatius de la ciutat i cal ajudar-los completant amb iniciatives i
programes que fomentin valors
educatius transversals. Aquests agents educatius
aconsegueixen nivells de cohesió social i cultural molt importants i cal vetllar per ajudar-los a
seguir així i créixer amb aquest compromís.
Per tots aquests motius es proposa d’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Que l’Ajuntament de Figueres informi i promogui entre els clubs esportius de la ciutat
la reflexió i necessitat de continuar amb la seva tasca educativa seguint valors i actituds de joc
net, i els convidi i recolzi a seguir l'exemple de campanyes que s'han anat engegant des de fa

anys: Joc Net, Compta fins a tres... adreçats a famílies. Recordar els valors claus del: RESPECTE,
TREBALL EN EQUIP, EMPATIA, SOLIDARITAT, CIVISME, AUTO-CONTROL NO-VIOLÈNCIA,
MOTIVACIÓ, AUTONOMIA (constància, esforç, superació...) i RESPONSABILITAT.
Segon.- Que l’Ajuntament de Figueres amb la col·laboració dels clubs esportius i entitats pugui
consensuar quins són els valors, actituds i normes que es despleguen en la proposta, que
tenen una part de treball intern del club i les famílies del club i una altre part de comunicació
externa a les diferents instal·lacions esportives.
Tercer. Comunicar amb la col·locació d'uns plafons en els accessos a les diferents instal·lacions
esportives d'alguns d'aquests valors i actituds, per exemple:
PÚBLIC DE LA GRADERIA: AQUÍ JUGUEM AMB AQUESTES REGLES.
1. Animeu-nos , rieu i divertiu-vos mentre ens veieu jugar.
2.

Calmeu-vos, respecteu a tothom, i sobretot els jugadors, entrenadors i els àrbitres.

3.

No ens doneu lliçons després del partit

4. Els partits són només un joc.
5. Cuideu les instal·lacions, especialment les grades, dipositant les escombraries a les
papereres.
6. Eviteu fomentar hàbits nocius (tabac, alcohol...)
7. Penseu que sempre ho farem el millor que puguem.
8. Amb el vostre suport positiu i constructiu serem més feliços.
Quart. Comunicar aquests acords a regidors i tècnics de l'àrea d'Esports i àrea d'Educació per
poder-ne coordinar les accions que se'n deriven .
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