25 anys del Consell Esportiu
del Pla de l’Estany
El Consell Esportiu del Pla de l’Estany va néixer el 18 de maig de 1989. En
aquell moment es va iniciar d’acord amb els criteris de l’organització territorial
de Catalunya i en funció de les característiques demogràfiques, esportives i
geogràfiques del Pla de l’Estany.

Té com a principal objectiu el foment, l’organització i la promoció de l’activitat
esportiva en edat escolar dins del seu àmbit territorial que comprèn els
municipis de Banyoles, Camós, Cornellà del Terri, Crespià, Esponellà,
Fontcoberta, Palol de Revardit, Porqueres, Sant Miquel de Campmajor,
Serinyà i Vilademuls.
És una entitat dinàmica i en constant evolució que desenvolupa una tasca
pedagògica bàsica a la nostra comarca dins del seu àmbit.

Vivim en una societat que en els darrers temps ha sofert una transformació
considerable: les noves tecnologies, l’evolució dels mitjans de comunicació, el
consum generalitzat, els canvis en les relacions pares-fills i el fenomen de la
immigració, són algunes de les claus per entendre el moment que estem vivint.
Una actualitat marcada d’una banda pel progrés i un major estat de benestar,
però també generadora de conductes com ara l’individualisme, la intolerància i
la pèrdua de valors culturals.

Davant d’aquesta perspectiva, necessitem recursos per fomentar valors com
ara l’esperit cívic, l’autoestima o l’altruïsme i, en aquest sentit, l’esport és un
llenguatge universal, fet d’actituds i a on no calen les paraules. Hem d’aprofitar,
doncs, tot aquest potencial per formar joves per el dia de demà i per millorar les
condicions de vida dels adults. Una tasca apassionant que requereix la
complicitat i la dedicació de totes les institucions i les entitats del territori.

Logotip del 25è aniversari
El passat mes de juliol la Junta Directiva es va posar en contacte amb Enric
Beltran, professor de Batxillerat Artístic i Disseny de l’Institut Josep Brugulat, i
se li va proposar si de cares el curs 13/14 els seus alumnes de batxillerat i de la
modalitat d’Arts podrien crear un logotip commemoratiu dels 25 anys del
Consell Esportiu.

El mes de novembre passat, des de l’institut es van enviar al Consell Esportiu
diferents propostes dels alumnes de 2n de batxillerat d’aquesta modalitat i a la
reunió de junta del dia 12 de novembre es van escollir les propostes de
l’alumne Alba Sureda. El mes de desembre la dissenyadora escollida va enviar
les propostes finals amb algun petit canvi sol·licitat i la Junta va escollir el
logotip definitiu entre els presentats per l’alumna.

Amb aquest identificatiu gràfic s’han elaborat dues pancartes del Consell
Esportiu que es penjaran a tots els actes previstos que es facin des del moment
de la presentació als mitjans de comunicació fins al 25 de maig, data en la qual
tindrà lloc l’acte de cloenda d’aquesta efemèrides.

Des de la presentació del logotip i fins al final del 2014 també s’incorporarà el
logotip a la papereria del Consell Esportiu i a les signatures del correu
electrònic així com a la pàgina web, fulletons i altres documents editats.

Actes commemoratius
1a Trobada “Capacitats”

El passat 5 d’abril, i coincidint amb el Dia Mundial de l’Activitat Física, el
Consell Esportiu del Pla de l’Estany, amb el suport de la taula d’entitats i
famílies de persones amb discapacitat, van celebrar al Parc de la Draga de
Banyoles, la 1a Trobada “Capacitats”. Fou una matinal multiesportiva adreçada

a persones amb discapacitat intel·lectual de diferents edats que va aplegar
prop de trenta participants de la comarca del Pla de l’Estany.

L’acte consisteix en una matinal amb un format participatiu i multiesportiu, i
pretén ser un punt de trobada entre persones d’aquest col·lectiu, professionals
del sector i famílies. L’objectiu principal de la jornada és compartir experiències,
sensacions i apropar l’activitat física a les persones amb diversitat funcional. La
intenció del Consell Esportiu és consolidar aquesta activitat any rere any.

Acte central del 25è aniversari

Amb l’objectiu d’agrupar totes les persones vinculades durant aquests anys
amb el Consell Esportiu es vol retre un homenatge a les persones que han
estat al capdavant del Consell Esportiu des de la seva fundació.

El reconeixement tindrà lloc el proper dia 25 de maig coincidint amb la Cloenda
del Viatge Esportiu Comarcal, una activitat esportiva organitzada pel mateix
Consell Esportiu adreçada a les famílies de la comarca. Aprofitant l’entrega de
premis, tindrà lloc l’acte central del 25è aniversari. A l’acte s’invitaran autoritats
d’àmbit nacional, territorial, comarcal i local així com els presidents i comissions
directives que han existit des de la fundació del Consell Esportiu del Pla de
l’Estany.

Banyoles, 5 de maig de 2014

