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El Consell Esportiu del Baix Llobregat ha aconseguit finançament de la Comissió Europea a
través del programa Erasmus+ Sport pel projecte Green Play, basat en el model de
competició Juga Verd Play implantat al Baix Llobregat des del 2013.

El Consell Esportiu del Baix Llobregat és una de les nou entitats catalanes que rebran
finançament de la Comissió Europea a través del programa Erasmus+ Sport. Aquest programa
europeu dóna suport en l’àmbit comunitari d’educació, formació, joventut i esport i pretén
augmentar les capacitats i l’ocupabilitat dels alumnes, així com modernitzar l’educació, la
formació i el treball juvenil.
El Juga Verd Play és una proposta complementària i innovadora del sistema de competició
escolar promoguda pel Consell Esportiu del Baix Llobregat que s’està aplicant a tota la comarca
amb el suport de tots els Ajuntaments del Baix Llobregat des de l’any 2013.
El projecte Green play està liderat pel Consell Esportiu del Baix Llobregat i comptarà per a la
seva execució amb 5 entitats associades: un institut d'investigació, l’ Instituto di Ricerca Sociale
d’Itàlia, un grup de reflexió, Sport et Citoyenneté de França, dos clubs poliesportius, The
Società Sportiva Lazio d’Itàlia i l’Sporting Foundation de Portugal, i una federació esportiva, la
Finnish Sports Federation Tampere Region .
“Juga Verd Play” aposta per realitzar un canvi radical del model actual d’esport escolar amb
una finalitat molt clara: l’educació en valors mitjançant la pràctica esportiva de tots els
col·lectius implicats en els Jocs Esportius Escolars.
La premissa bàsica del projecte és que si es vol educar en valors, la fita d’aconseguir més
punts que l’adversari no pot ser l’únic condicionant per guanyar el partit; els valors i els
comportaments cívics també han de comptar.
En aquest sentit, un altre tret diferencial del projecte és la integració en el procés de valoració
de tots els agents que participen en la competició escolar: famílies, dinamitzadors de joc
(àrbitres), tècnics i tutors de grada. La participació activa de tota la comunitat esportiva és el
gran valor afegit del programa. Per tant, “Juga Verd Play” porta implícit un canvi conceptual
del sistema tradicional de puntuació: els partits es juguen amb un total de 10 punts a
aconseguir dels quals només tres són dependents del marcador, la resta s’atorguen partint d’
uns criteris establerts relacionats amb els valors i el joc net. D’aquesta manera, qüestions
relacionades amb el comportament en el terreny de joc estan són constantment avaluades
pels diferents col·lectius: acceptació de les decisions arbitrals, respecte a les normes i a l’equip
contrari, companyonia, col·laboració, etc.
“Juga Verd Play” té en la tecnologia una gran aliada ja que paral·lelament al disseny del
programa, s’ha desenvolupat una aplicació per a smartphones anomenada BaixesportVerdPlay (també disponible en format escriptori), que facilita el registre de les puntuacions de
tots els agents implicats.

El programa “Juga Verd Play” es va posar en marxar el curs 2013-14. L’àmbit d’aplicació són els
esports col·lectius (futbol 7, futbol sala, bàsquet, voleibol, handbol) en les competicions
comarcals organitzades pel Consell Esportiu i en les categories d’ educació infantil fins juvenil,
és a dir, des de P5 fins a 2n de Batxillerat. L’abast de la seva implantació durant el seu últim
curs es tradueix en una participació total de 534 equips, més de 7000 nens i nenes, al voltant
de 200 partits setmanals i 30 municipis de la comarca.
L'objectiu general del projecte Green Play proposat és fomentar els valors educatius positius
en l’esport escolar, tant en els esports d’equip com en els esports individuals.
Els objectius específics del projecte són:
1. Identificar altres experiències relacionades amb l’esport i la promoció dels valors
positius de la pràctica esportiva i crear una guia amb les millors experiències que
serveixi alhora per avaluar, comparar i modificar, si s’escau, la proposta actual del
sistema de competició Juga Verd Play.
2. Crear un sistema de competició integrat basat en els valors positius de l’esport per als
esports individuals, d'acord amb la preexistent metodologia del model Juga Verd Play
dels esports d’equip.
3. Millorar o adaptar, si s’escau, l’actual aplicació Juga Verd Play desenvolupada pels
esports d’equip i crear una de nova per als esports individuals.
4. Sensibilitzar i formar als diferents agents implicats en el programa (tècnics municipals
d’esports, entrenadors/es, monitors/es, dinamitzadors de joc/àrbitres i famílies).
5. Realitzar proves pilots del model Juga Verd Play en els països associats (Portugal, Itàlia
i Finlàndia)
6. Analitzar l’impacte social del programa realitzant el seguiment i l’avaluació dels canvis
de comportament en els grups destinataris i recopilant les lliçons apreses per replicarles en altres parts d'Europa.
7. Identificar altres entitats que promocionin els valors positius de l’esport i crear una
xarxa amb organitzacions que treballen en la promoció dels valors educatius positius
en l'esport i a través de la pràctica esportiva.
8. Generar un recull de les principals conclusions del projecte per ser distribuït a les
principals parts interessades a nivell europeu.
El Consell Esportiu del Baix Llobregat vol agrair el recolzament dels esportistes, famílies,
entitats, i Ajuntaments perquè aquest programa europeu sigui avui una realitat. Sense la
seva complicitat, participació i suggeriments no hagués estat possible i desitgem que amb
aquest reconeixement europeu siguem entre tots capaços de consolidar el programa i
aconseguir noves fites.

