Codi ètic Esports Cornellà
Objectius:




Establir un marc de referència es forma de codi ètic en el que desenvolupar
el dret a l’esport i l’activitat física a la ciutat de Cornellà de Llobregat.
Promocionar una activitat esportiva formadora, de joc net i accessible a
tothom.
Interrelacionar les entitats de la ciutat en la mateixa línia de treball.

Valors principals a treballar:


Respecte
 Realitzar un esport formador i que reconeix les actituds ben fetes.
 Tenir un comportament exemplar de tots els agents implicats.
 Orientar les entitats a formar i educar en l’esport.
 Controlar de les reaccions davant dels errors o encerts.
 Valorar la funció de l’àrbitre. Sense l’àrbitre no podríem fer res,
respecta’l.
 Tractar als oponents com si fossin els teus companys.
 Estar tranquil davant la provocació, evitar la confrontació.
 Gaudir de la victòria i celebra-ho amb companyonia.
 Ésser exemple. Si vols ser respectat, respecta als altres.
 Respectar la llibertat d’opinió.



Igualtat
 Realitzar un esport inclusiu i accessible a tothom.
 Incentivar les bones pràctiques de qualsevol membre del club.
 Respectar a totes les maneres de sentir-se.
 Normalitzar els equips/activitats mixtes.
 Tractar de forma igualitària a totes les persones que formen part de les
entitats de la ciutat.
 Fer efectiu el dret a la igualtat i a la no-discriminació per raó d’orientació
sexual, d’identitat de gènere o d’expressió de gènere.



Responsabilitat
 Cuidar el nostre entorn i ens sentim partícips d’allò que utilitzem.
 Vetllar per que la totalitat de tècnics/es tinguin la suficient formació per
desenvolupar l’activitat i d’una manera d’educació en valors a través de
l’esport.







Donar suport a les iniciatives sobre els valors cívics de l’esport.
Educar els hàbits de salut i higiene.
Mantenir una actitud d’autoexigència a tots els nivells.
Mantenir el mateix criteri. Sigueu conseqüents amb les vostres decisions.
Responsabilitzar a les famílies en les actituds dels seus fills/es i les seves
pròpies.



Treball en equip
 Treballar per a que tothom formi part de la ciutat i de la seva xarxa
esportiva.
 Cercar dinàmiques per cohesionar a tots els agents del vostre club o
entitat.
 Tenir flexibilitat a l’hora de resoldre conflictes.
 Establir espais i moments per reunir-vos amb els agents implicats a
l’entitat.
 Demanar compromís i implicació en el vostre projecte formatiu.
 Compartir els recursos de l’entitat amb altres de la ciutat ( Prep. Físics,
fisioterapeutes, activitats...)



Transparència
 Buscar la honestedat de tots els agents implicats en la xarxa esportiva de
la ciutat.
 Marcar amb claredat la filosofia de la vostra entitat.
 Redactar les normatives internes: reglaments de règim intern, projecte
esportiu.
 Resoldre i informar sobre els dubtes que sorgeixin respecte la vostra
activitat.



Joc net
 Educar als ciutadans del futur de la ciutat en l’esport net i amb bones
pràctiques.
 Definir clarament els valors i actituds que voleu transmetre als vostres
jugadors/es.
 Ésser un exemple de conducta i actitud pels vostres jugadors/es.
 Guanyar netament, no tot si val.
 Gaudir de l’activitat per millorar personalment i no únicament per
guanyar.
 Saber perdre és una victòria.
 Trobar l’equilibri entre competició i joc net.
 Oferir alternatives a les famílies i els/les participants si no es busca la
competició esportiva.

Proposta d’entitats adscrites al Codi ètic Cornellà:

