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Les habilitats per la vida

INDEX
Fem 
+KESPORT !
Per primera vegada en els 116 anys d’existència de la 
Federació Catalana de Futbol i de forma pionera en 
l’àmbit de l’esport del país s’introdueix en l’entrenament 
dels jugadors i jugadores de base -de 6 a 12 anys- un 
programa específic de reforç i ajuda pedagògica als 
entrenadors. 

El propòsit de +KESPORT és la promoció en els nens 
i les nenes d’hàbits saludables d’activitat física 
i alimentació, però sobretot d’ajuda en la gestió 
d’emocions i sentiments, el tractament de la igualtat de 
gènere i la resolució de conflictes mitjançant activitats 
complementàries i no invasives en la dinàmica dels 
seus clubs, allà on viuen i practiquen. Comptem amb 

la poderosa força associativa del futbol, la cultura 
de l’entrenament i de la competició i el suport de la 
Generalitat a través d’Esportcat.

L’aposta dels clubs, de valents directius que dediquen 
generosament centenars d’hores personals al futbol 
formatiu, i la col·laboració clau dels entrenadors amb 
+KESPORT tenen com a objectiu millorar el que es 
denomina “habilitats per a la vida dels futurs adults”, 
essencials per a la seva educació i el seu progrés 
personal i social. 

En aquesta revista, al mateix temps que s’aprofundeix 
en els aspectes tècnics i descriptius del programa, nens 
com en Sulley, l’Alba o en Jonathan protagonitzen les 
primeres històries personals de +KESPORT. Ells són 
els veritables herois d’aquesta aventura al costat de 
en Carles, en Josep i en Joan, els primers entrenadors i 
coachs a experimentar i estrenar un model de cooperació 
capaç també de sembrar la llavor de l’amistat. Els 
pares d’en Gabriel i de l’Anta descobreixen també una 
dimensió sorprenent no només del futbol, sinó de la 
maduresa dels seus propis fills.
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Només cal fixar-se en la mateixa Llei de l’ esport per subratllar el valor afegit de 
+KESPORT en el més elemental de la cadena formativa del futbol. 

La nostra Llei defineix l’esport com «una funció social que contribueix al desenvo-
lupament complet i harmònic de l’ésser humà i a fer-ne possible la seva formació 
integral». A més «afavoreix la consecució d’una millor qualitat de vida i de més ben-
estar social».

La Secretaria General de l’Esport està convençuda de la valuosa aportació d’aquesta 
iniciativa perquè compleix amb la lletra i l’esperit de la norma. A més, que treballa 
els valors i les habilitats de vida en nens i nenes a l’edat en què són més permeables 
i receptius, entenc que se’n reforça la seva eficiència.

Qualsevol esport practicat i ensenyat convenientment posseeix l’essència i la força 
dels valors que la societat identifica com a imprescindibles. El futbol, per les seves  
especials característiques de joc i per la seva formidable popularitat, ens sembla el 
millor aliat per a fixar-los en els nostres nens, que són el futur.

La col·laboració amb els tècnics dels clubs catalans de futbol, formadors en els quals 
dipositem la màxima confiança, garanteix l’èxit d’aquesta primera experiència en 

l’esport català.

GERARD FIGUERAS
Secretari general de l’Esport de la Generalitat 

Reforç de 
la funció social 

Més enllà de la tensió que es viu en els partits de futbol, tant dins com 
fora del camp, la resolució de conflictes en els equips formatius reque-
reix solucions en l’àmbit de la gestió de les emocions. 

Els conflictes no han de ser necessàriament positius o negatius, però és 
possible que sí que ho siguin les seves resolucions i és aquí on els nos-
tres entrenadors del futbol base disposaran aquesta temporada d’una 
eina nova, efectiva, directa, constant i al mateix temps no invasiva.

+KESPORT suposa un repte innovador en el futbol català, inicialment 
aplicat a setanta clubs de barris i de zones on els jugadors poden pre-
sentar risc d’exclusió social i on el futbol pot esdevenir una de les po-
ques vies de socialització a mà per reparar el dany de viure en un ambi-
ent crispat i contaminat.

La Federació Catalana de Futbol és la primera que decididament im-
pulsa compartir la nostra pedagogia amb la d’altres experts en camps 
cada vegada més necessaris per a la millor formació en valors. I també 
la primera Federació a obrir els entrenaments a un programa d’acompa-
nyament i d’assessoria que els tècnics sabran aprofitar en benefici dels 
nens i les nenes.

ANDREU SUBIES
President de la Federació Catalana de Futbol

Compartint 
pedagogies 
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Els clubs de Catalunya que s’esforcen per mantenir i 
potenciar el seu futbol base acompleixen una tasca 
social indispensable en l’àmbit del que s’anomena 
educació no formal. Els nens i nenes del barri que 
s’inicien en la competició i la disciplina esportiva, 
comunament integrats en clubs modestos, també reben 
una educació i un aprenentatge relacional i emotiu tan 
intens com complex i transcendent.

És en el futbol formatiu on els més joves descobreixen 
altres lideratges, noves amistats i participen d’aventures 

tan diferents de les del seu entorn familiar o escolar. De 
l’experiència d’entrenar tota la setmana per disputar 
finalment un partit contra un altre equip igual, format 
per nens i nenes de la mateixa edat i preparació, sorgeix 
una sòlida educació en grup que marcarà el seu caràcter 
i desenvolupament.

Més enllà del que és essencial en l’entrenament 
futbolístic, millorar en el joc, també és responsabilitat 
dels seus primers entrenadors conduir una fase tan 
important de la vida d’aquests nens i nenes. El projecte
 +KESPORT complirà l’objectiu de posar en mans 
d’aquests entrenadors eines que potenciïn altres 
aspectes, com la gestió d’emocions i sentiments, 
l’alimentació saludable, l’hàbit de la mateixa activitat 
física, la qüestió de la igualtat de gènere o la resolució 
de conflictes. 

Amb tècniques de reflexió sobre estereotips o prejudicis, 
jocs, preguntes i situacions d’incidència pedagògica que 

“+KESPORT DONARÀ als ENTRENADORS EINES 
PER POTENCIAR LA GESTIÓ D’EMOCIONS I 

SENTIMENTS, L’ALIMENTACIÓ SALUDABLE, HÀBITS 
FÍSICS, LA QÜESTIÓ DE LA IGUALTAT DE GÈNERE 

O LA RESOLUCIÓ DE CONFLICTES”

Pedagogia 
infantil al 
servei del 
futur
“Un conjunt d’indivi-
dualitats no sempre juga 
com un equip. El treball 
en equip sempre millo-
rarà els jugadors i juga-
dores individualment”

enriquiran l’entrenament de centenars de nens i nenes 
(de 6 a 12 anys) a partir d’aquesta temporada 2016-17, el 
projecte busca col·laborar sense interferir ni modificar el 
treball dels entrenadors.

Ben al contrari, facilitar-lo. “Un conjunt d’individualitats 
no sempre juga com un equip. El treball en equip sempre 
millorarà els jugadors i jugadores individualment”. 
Aquesta és la filosofia, ser flexible, ser complementari 
i ser eficaç des de la convicció que els nens i les nenes 
rendiran més i guanyaran més partits si col·lectivament 
han assumit compromisos i enfortit la companyonia.

+KESPORT col·laborarà amb els entrenadors 
especialment, amb els responsables directius d’aquests 
clubs i també amb les famílies en la consolidació dels 
valors més elementals associats al futbol. I a través de 
la força didàctica i socialitzadora del futbol, aprofitarà 
l’entrenament per promoure en els nens i les nenes el 
desenvolupament d’habilitats de vida. 

El programa es basa en el treball d’un equip de coachs 
de +KESPORT en contacte i col·laboració amb els 
entrenadors de 70 clubs de Catalunya. 

A ells se’ls demanarà el doble esforç de dedicar tot just 
uns minuts al dia per adaptar aquesta metodologia a les 
circumstàncies, la condició i el caràcter del seu equip, 
però també de la seva aportació personal i clau en l’èxit 
del programa. 

Al llarg dels nou mesos de la temporada futbolística, 
+KESPORT completarà el desplegament d’un programa 
inèdit en l’esport català, pioner i valent, pel qual han 
apostat la Generalitat de Catalunya a través de la 
Secretaria General de l’Esport i la Federació Catalana 
de Futbol, amb l’esperança i la voluntat que + KSPORT 
beneficiï en el futur a més i més nens, nenes  i clubs 
catalans.
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El futbol representa per als nens i les nenes una escola 
de vida, una microsocietat en què treballen, s’esforcen 
i adquireixen responsabilitats. La dinàmica de grup 
derivada de l’entrenament i el joc, culminada el cap de 
setmana amb el pic emocional i físic dels partits, tan 

exigent, acaba sent un assaig de la seva futura relació 
amb el món; és en el futbol on aprenen el valor d’estar 
en els moments durs i de saber acompanyar les derrotes.

Per a +KESPORT, a més, els nens i les nenes són agents 
potencials de canvi dins del seu nucli familiar, una part 
del projecte també fonamental i possible a través de 
la innovació i de les sinergies entre els tres elements: 
els clubs, el binomi directiu-entrenador i els nens i les 
nenes.

Al llarg del curs es busca desenvolupar habilitats de vida 
com l’autoconeixement, la comunicació, les relacions 
interpersonals, la solució de conflictes, el pensament 
crític o la gestió tant d’emocions i sentiments com de 
tensions i estrès al costat dels valors més elementals 
associats a l’esport i al futbol en concret, com l’esforç, 
el respecte i el treball en equip.

Nens i nenes, 
aprenents i 
agents de canvi

Són l’objecte del projec-
te per a la seva forma-
ció integral en valors i 
també potencials trans-
formadors del seu nucli 
familiar

“EL FUTBOL
ÉS UNA ESCOLA

DE VIDA ON
APRENEN EL

VALOR D’ESTAR
EN ELS MOMENTS 

DURS”
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Per a les entitats modestes que aposten pel futbol 
base, cada temporada és un desafiament a favor de la 
formació i la integració de milers de nens i nenes.

La posada en marxa d’aquest projecte, en el qual s’han 
unit la Secretaria General de l’Esport i la Federació 
Catalana de Futbol, és un reconeixement a la tasca 
d’integració social dels clubs de futbol catalans. 

Per a aquests clubs, +KESPORT és una oferta d’ajuda, de 
col·laboració i d’acompanyament per a créixer i millorar 
aquest admirable servei preferentment en barris i zones 
desfavorides. 

Contra les xifres marejants del futbol professional d’elit, 
la supervivència dels 1.160 clubs de Catalunya suposa un 
desafiament econòmic cada temporada, especialment 
per a aquells compromesos amb el futbol formatiu, que 
destinen tots els seus recursos, però, sobretot, enormes 
esforços perquè cap nen/nena  del barri que ho desitgi 
es quedi sense jugar a futbol.

Finalment, aquests clubs es converteixen en espais on 
els nens i les nenes no només practiquen esport, sinó 
que també reben educació i reforcen el seu aprenentatge 
com a persones. La vocació de servei, generosa i 
amateur, de totes les entitats que lluiten per oferir als 
seus jugadors/res de base instal·lacions, entrenadors, 
assistència mèdica, equipatges i mitjans i instal·lacions 
pot anar ara una mica més enllà recolzant-se en aquest 
programa orientat a elevar i perfeccionar la poderosa 
màgia pedagògica que emana del futbol.

El 
compromís 
social 
dels Clubs

Esforç, companyonia, treball en equip, esportivitat, 
respecte, humilitat, amistat i un llarg etcètera de valors 
entren en joc en cada entrenament, xerrada o partit. Una 
aportació suplementària de psicologia a aquestes edats 
formatives pot accelerar la seva implementació.

En aquesta primera temporada, 70 clubs catalans es 
beneficiaran d’una experiència precursora en l’àmbit de 
l’esport català a favor dels nens i les nenes que s’inicien 
en el futbol. Si +KESPORT aporta la metodologia i un 
equip de coaching els clubs poden aprofitar aquesta 
oportunitat en el seu propi benefici, que és el dels seus 
jugadors i jugadores, i el del programa, amb una revisió 
diària i experimental de la seva aplicació. +KESPORT 
neix preparat per a una autoavaluació permanent i una 
flexibilitat pràctica.

“GRÀCIES A LA GENEROSA 
VOCACIÓ DE SERVEI D’AQUESTES 

ENTITATS ELS JUGADORS i 
jugadores DE BASE DISPOSEN 

D’INSTAL·LACIONS, ENTRENADORS, 
ASSISTÈNCIA MÈDICA I 

EQUIPATGES”
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Està compromès, té iniciativa
Té coneixements tècnics

Sap treballar en equip

Sap escoltar activament, 
és empàtic

És un bon exemple per als 
participants

Genera conFIança 
i conFIa en els participantsTé disposició per adquirir 

nous coneixements

Se sap expressar i explicar, no crida
És creatiu i  innovador

És just amb les decisions
És observador

Suposa una gran responsabilitat ajudar els 
nens i nenes en l’evolució tècnica i tàctica 
del joc i a polir les seves habilitats per a la 
vida 

Per definició, un entrenador atresora 
coneixements tècnics i la capacitat de 
transmetre’ls. Per a treballar amb nens i 
nenes, però, fa molts anys que això no és 
suficient. No s’obté la millor resposta dels 
nens i les nenes futbolistes sense exhibir 
compromís i iniciativa, una gran empatia o 
suficiència per al treball en equip.

Ha de saber escoltar i ser un exemple per 
a la seva tropa infantil. L’aplicació de la 
psicologia s’ha revelat imprescindible a 

l’hora de gestionar grups i, simultàniament, les seves 
individualitats. Per  a +KESPORT l’entrenador és la clau, 
el referent i el líder de tot equip formatiu.

D’ell depèn generar la confiança suficient en els seus 
jugadors/es perquè aquests l’adquireixin amb el 
pas dels dies i dels entrenaments. Ha d’expressar-se 
amb autoritat però sense cridar, ser just en les seves 
decisions, creatiu i innovador i, per descomptat, 
compartir les ganes d’aprendre, de sumar nous 
coneixements. També, indubtablement, desenvolupar 
l’observació com a base del seu treball.

L’entrenador, finalment, es converteix en la persona al 
voltant de la qual gira la vida del jugador o la jugadora 
en aquesta fase irrepetible del seu desenvolupament 
quan el futbol li proporciona metes, somnis i objectius. 

L’entrenador 
com a líder, 
mestre i 
referent 

El somni de l’entrenador és col·lectiu, és el d’un grup 
de nens i nenes bojos pel futbol amb ànsia de fer noves 
amistats i, per sobre de tot, d’arribar a ser cracs. 

Suposa una gran responsabilitat ajudar-los en l’evolució 
tècnica i tàctica del joc i a polir les seves habilitats per 
a la vida, aquelles que el programa subscriu com a 
bàsiques per a millorar-los com a persones i per a poder 
relacionar-se adequadament amb el seu entorn. Per 
a  +KESPORT, tots els coneixements són importants. A 
jugar s’aprèn jugant, i les coses importants de la vida, 
jugant s’aprenen millor .
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HABI-
LITATS 
PER a 
LA
VIDA

L’OMS es basa en dues premisses:

La importància de la competència psicosocial en la 
promoció de la salut; és a dir, en el benestar físic, mental 
i social. 1

Com a conseqüència dels canvis socials, culturals i 
familiars de les últimes dècades, és difícil que des de 
casa s’aprenguin suficientment aquestes competències; 
és per això que altres institucions on els infants 
assisteixen (escola, activitats extraescolars, etc.) les han 
de complementar.

2

OMS
defineix i impulsa la necessitat que 
els nens i les nenes adquireixin eines 
que millorin les seves competències 
socials.

El treball per les habilitats 
per a la vida és una iniciativa 
promoguda per l’Organització 
Mundial de la Salut (OMS) a partir 
de l’any 1993 amb l’objectiu que 
nenes, nens i joves adquireixin 
eines psicosocials que els 
permetin accedir a estils de vida 
més saludables.

Habilitats interpersonals;
és a dir, socials, de relació amb 
altres persones.

Habilitats cognitives, que tenen 
relació amb el desenvolupament 
del coneixement.

+KESPORT
en desenvolupa un total d’onze, 
tantes com dorsals té un equip 
de futbol.

Tantes com posicions o dorsals hi ha en un equip de futbol, 
susceptibles de ser estimulades durant la temporada amb la 
col·laboració dels clubs, directius, entrenadors/es , famílies i 
jugadors/es.

Aquestes habilitats estan classificades 
en 3 tipus:

Habilitats de gestió d’emocions,
que són sobre el coneixement i 
control d’un mateix. 

1. 
Autoconeixement

Conèixer-se un
mateix

2. 
Empatia

Saber posar-se en
el lloc dels altres

3. 
Relacions

interpersonals
Com ens relacionem 

amb els altres

4. 
Comunicació

assertiva
Dir el que es vol dir,

però ben dit

5. 
Pensament

creatiu
Buscar el màxim d’alternatives

6. 
Presa de

decisions
Decidir el millor per a 
nosaltres i els altres

7. 
Pensament

crític
Tenir opinió pròpia

8. 
Gestió d’emocions

i sentiments
Control de les pròpies 

emocions

9. 
Gestió de tensió

i estrès
Control de situacions 

estressants

10. 
Solució de

problemes i
conflictes

Afrontar els conflictes
de la millor manera

11. 
Treball en

equip
Junts és millor
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Cada habilitat preveu mitja dotzena de sessions i un 
partit de futbol amb regles imaginatives.

Durant la temporada 2016-17, s’acompanyarà els 
entrenadors en un procés de coaching que pretén 
aportar noves eines i desenvolupar habilitats per 
convertir-los en líders dels seus equips. Aquest 
procés serà una formació individualitzada que 
permetrà maximitzar l’impacte en els entrenadors i les 
entrenadores.

Els entrenadors i les entrenadores poden implementar 
les activitats amb el suport del coach dins dels seus 
entrenaments regulars sense cap problema, ja que les 
activitats proposades són de joc i fan servir la pilota com 
a eina educativa.

Per a treballar cadascuna de les onze habilitats de 
vida, els entrenadors i les entrenadores disposaran 

Formació 
amb pilota
i sense

d’un pla previst de sis entrenaments, i per cada dia 
escolliran  una de les activitats previstes i de diferent 
intensitat física.

Al final de cada activitat, l’entrenador/a té un apartat 
de reflexió amb una sèrie de preguntes orientatives 
per a poder reflexionar amb els nens i nenes. Es tant 
important realitzar el joc como la reflexió, ja que ajuda 
a treure el màxim de profit de cada un dels jocs i permet 
interioritzar i aprendre els valors que se’n desprenen.

Algunes d’aquestes activitats, per la seva intensitat 
física, es poden fer durant l’entrenament. Alguna altra 
on els nens i les nenes han d’estar quiets les faran abans 
o després d’aquest. Totes són de tipus lúdic.

Finalment, cada part acaba amb un partit modificat, 
el moment que més agrada i on afloren al màxim les 
emocions, els sentiments, les relacions interpersonals, 
les capacitats i les habilitats. És per això que es juga amb 
normes diferents i adaptades per a poder treballar cada 
habilitat concreta.

àmbits 
de treball

valors relacionats 
amb l’esport

ESFORÇ

RESPECTE

TREBALL 
EN EQUIP

equitat
de gènere

activitat
f ísica

resolució
de conflictes

alimentació
sALudable
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70 Clubs

14 Demarcacions

14.800 Jugadors

750 Entrenadors

720 Equips

14 Coach
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L’Alba i en Jan parpellegen inquiets en un dels primers 
entrenaments. El seu rostre expressa felicitat, il·lusió 
i impaciència davant la nova temporada. Esperen 
instruccions del seu entrenador, en Carles, amb el qual 
anirien a la fi del món convençuts d’arribar a ser un 
equip invencible aquest any i guanyar el campionat. 

Tot d’una, en Carles els dóna a tots dos una ordre 
imprevista: cada un ha de triar i formar dos equips 
que s’enfrontaran aquesta tarda. A l’Alba li recorre un 
lleuger sotrac mentre el seu cap i el seu cor dialoguen. 
“No sé qui triar, amb en Gabriel de segur que guanyo, 
però l’Aniol és el meu amic”, pensa. “Hauria d’escollir 
el Jonathan perquè si no es quedarà esperant fins al 
final a que algú el triï ..., però també vull guanyar ...” 
Finalment, transcorregut tan sols un frenètic segon, de 
la seva gola surt un nom: “Aniol!”. 

A en Carles, la decisió li ha donat moltes pistes sobre la 
lleialtat i la sinceritat de l’Alba, però sobretot és l’Alba 
qui ha desenvolupat una de les habilitats de vida que 
tantes vegades haurà d’utilitzar amb els anys; la presa 
de decisions; és a dir, la seva capacitat per resoldre 
situacions en positiu.

Vull a 
l’aniol 
en el meu 
equip!

“TRIANT COMPANYS PER JUGAR
UN PARTIT, L’ALBA HA ASSUMIT

ELS EFECTES I CONSEQÜÈNCIES
DE LES SEVES DECISIONS”

L’Alba ha hagut de d’avaluar diverses possibilitats abans 
d’anteposar l’amistat per sobre de tot, els pros i els 
contres, i ser capaç de preveure les conseqüències del 
seu acte, entre altres coses la possibilitat de perdre el 
partit d’entrenament malgrat el seu caràcter competitiu. 
No obstant això, de tornada a casa es riu amb l’Aniol 
comentant què ha passat. Ha assumit, que és el més 
important, els efectes i les conseqüències de la seva 
decisió.

L’Aniol somriu complagut. Difícilment oblidarà que quan 
en Carles li ha preguntat després per la seva reacció, 
l’Alba no ha dubtat: “L’Aniol és el meu amic”, li ha 
respost. “L’hauria triat encara que hagués estat en un 
partit de la Lliga i no d’entrenament”.

De fet, l’equip de l’Alba i de l’Aniol ha sortit derrotat. 
L’Alba li confessa al seu amic que no li ha importat 
triar també en Jonathan, que no és precisament el 
millor de l’equip, per evitar-li el tràngol de ser l’últim 
de l’improvisat draft. Se senten bé, a gust amb ells 
mateixos.

A en Carles no li ha passat desapercebut, el gest de 
l’Alba. Al contrari del que podria concloure, té clar que 
diumenge premiarà l’Alba amb la titularitat. Sap que 
serà la millor companya i la més sacrificada a l’hora de 
córrer i defensar l’equip. No en té cap dubte. L’activitat 
proposada per +KESPORT! li ha resultat útil, interessant 
i positiva per a l’equip, tant col·lectivament com 
individualment.
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En Joan i en Josep es van conèixer abans de començar 
els entrenaments de la temporada. El primer és 
l’entrenador d’un modest club de barri, mentre que el 
segon és el coach del projecte +KESPORT responsable 
d’una determinada demarcació territorial. El barri es 
caracteritza pel seu elevat índex d’exclusió social la qual 
cosa posa en risc el futur de les famílies i nens i nenes 
del barri. Per centenars d’ells, jugar a futbol suposa 
evadir-se per una estona d’un entorn complicat i difícil. 

Com que tots dos parlen el mateix llenguatge del futbol 
i en Joan ja fa tres anys que entrena l’equip aleví, 
l’intercanvi de conceptes i suggeriments amb en Josep, 
un dels coachs de +KESPORT, li ha vingut molt bé per a 
introduir en els entrenaments tècniques molt senzilles 
per a un aprenentatge paral·lel d’aquestes habilitats de 
vida que tan bé els vindrà en el futur. 

És dijous, en l’ambient ja es respira la proximitat del 
partit de dissabte. Els nois i noies arriben aquest dia de 
la setmana amb certa excitació. El xivarri és freqüent 
abans de començar. Tot d’una, en Joan els imposa 

Una tarda 
de silenci, 
enrenou i 
concentració
Qualsevol equip ha de 
creuar un riu desbordat 
per ser de debò un equip

guardar un minut de silenci com un repte de grup, ja que 
si algú l’interromp o l’altera es tornarà a començar i es 
retardarà l’entrenament.

En Josep li ha explicat alguns trucs de com intentar-ho 
amb els jugadors i jugadores posats de peu o amb els 
ulls tancats per a facilitar la concentració. Com que 
aquesta vegada és un exercici no esportiu, no necessita 
cap material. Es tracta de reforçar les conseqüències 
dels actes de cadascú dins el col·lectiu sense buscar 
culpables. Probablement ho repetirà al llarg de la 
temporada en diferents modalitats cronometrant els 
temps per corroborar l’efecte educatiu perseguit.

Per al dimarts de la setmana que ve, té en ment posar 
en pràctica una altra activitat que li va interessar 
especialment quan en Josep l’hi va explicar en el marc 
del manual de +KESPORT, un joc aplicable sempre al 
criteri d’oportunitat d’en Joan, que és qui millor coneix i 
treballa amb aquests alevins.

Consisteix a creuar un riu imaginari i desbordat per les 
pluges recents. Resultarà dificultós perquè només hi ha 
tres pedres on recolzar-se en les quals cada jugador/a  
només pot posar un peu, mai els dos. Si algú posa un 
peu a l’aigua, tot l’equip ha de tornar a començar i no 
acaba el joc fins que la totalitat de l’equip també ha 
arribat a l’altra riba. N’hi ha prou amb uns fulls de diari 
o bé traçant uns cercles a terra a manera de pedres.

El que en Joan espera del seu equip és posar en valor qui 
ha aportat idees per a organitzar el pas, qui ha rebut més 
suport o credibilitat, com s’ha desenvolupat la presa de 
decisions i el grau de dificultat de la prova. 

L’experiència no li haurà restat eficàcia ni temps de 
l’entrenament pròpiament dit; al contrari, en Joan i 
la resta de l’equip han descobert habilitats diferents 
en els jugadors i les jugadores i visualitzat lideratges 
potencialment molt interessants per al joc en equip, tant 
per a qui pot exercir-los com per a qui pot necessitar-los. 

De les converses i la preparació amb en Josep, que ha 
posat a les seves mans un munt de pràctiques i jocs 
d’interès pedagògic, en Joan es va quedar amb un 
d’especialment atractiu com és modificar les regles 
lògiques del futbol per a obligar els seus jugadors i 
jugadores a prendre decisions difícils. 

Per exemple, organitzar un partit d’entrenament en què 
qui marca un gol surt del partit. Què pot passar pel cap de 
cada futbolista? Marcar o no marcar? Si anota beneficia 
l’equip, però deixa de jugar. Com és més útil a l’equip? 
Hi ha decisions més fàcils que d’altres? Quines són les 
senzilles en un partit? I les difícils? I en la vida, quines són 
les fàcils o les difícils? El futbol és tot un món.

L’EXPERIÈNCIA DE PRACTICAR 
en ALTRES JOCS NO LI 

RESTA EFICÀCIA NI TEMPS 
A L’ENTRENAMENT; AL 

CONTRARI, EN JOAN HA 
DESCOBERT HABILITATS 

DIFERENTS EN ELS 
JUGADORS i les jugadores 
I ha VISUALITZAT LIDERATGES
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Al pare de la Cristina no li ha passat per alt que aquesta 
temporada la seva filla de deu anys, apassionada del futbol tant 
com ell mateix, ha perdut aquella alegria amb què solia esperar, 
impacient, els dies d’entrenament. I no cal dir el dia del partit...
Esquerrana, ràpida i combativa al centre del camp, la Cristina 
és l’única jugadora de l’equip, igual que l’any passat, una 
circumstància que no ha suposat mai un problema ni tan 
sols per ser titular, una cosa de la qual en Guillem presumeix 
constantment.

La seva dona li havia fet signar dies enrere uns papers, alguna 
cosa sobre un programa amb activitats extra per a aquest any. 
La veritat, en aquell moment ni els va llegir ni va prestar gaire 
atenció a les explicacions i comentaris de la Maria, la mare de la 
Cristina.

Després del tercer dia d’entrenament percep en la Cristina un 
altre comportament també diferent: es queixa d’un cop aquí, 
de molèsties allà i al·ludeix al cansament a l’hora d’estudiar. 
És ben estrany, en una nena que fins i tot després d’entrenar 
i estudiar continua jugant a futbol en qualsevol racó, hora o 
circumstància, sense cap lament per cops, erosions o petites 
lesions que sovint oculta per poder sortir al camp. El pitjor, 
però, ha estat sentir un cert refredament d’aquesta complicitat i 
entusiasme que tant els unia i compartien a les hores prèvies al 
primer partit.

La família 
juga molt 
i juga fort
De com el pare de la 
Cristina va evitar veure 
la targeta vermella i ella 
tornar-se vermella

Ara són els nens els que 
pressionen i exigeixen 
el compromís dels seus 
pares per contracte

La Cristina sol anar a entrenar amb en Pol, un veí i company de 
classe al qual acaba confessant la seva veritable preocupació. El 
seu pare, en Guillem, és dels que crida i viu els partits des de la 
grada, igual que a casa davant el televisor, amb una excessiva 
gesticulació, paraulotes i reaccions una mica fora de to. Només 
es comporta així amb el futbol, es transforma; i per aquest 
motiu ella té por de jugar dissabte i no s’atreveix a demanar-li 
moderació i un canvi radical d’actitud.

Fins fa poc havia conviscut normalment amb aquests episodis 
de fúria futbolística del seu pare —al qual adora— i també amb 
els de molts altres pares col·lectivament, per l’experiència de 
tants partits calentets viscuts a la grada malgrat la seva curta edat.

Creia que insultar l’àrbitre, el rival i l’afició contrària gairebé 
formava part del joc inevitablement. No obstant això, en 
començar aquest curs, el seu entrenador i un monitor nou, de 
+KESPORT, els van explicar que serien ells mateixos els qui 
censurarien aquest comportament mostrant una targeta als 
seus pares al final de cada partit: verda si han animat l’equip 
correctament, groga si en algun moment els pares s’han alterat 
i vermella, molt vermella, en resposta a reiterades faltes de 
respecte cap a l’àrbitre o els rivals.

El cas és que ni en Guillem ni la Maria, per motius laborals, 
havien pogut assistir a la presentació al club del programa 
+KESPORT; van ser els únics absents aquell dia i també els únics 
pares de l’equip desconeixedors d’aquesta avaluació. 

Dijous, dia de l’últim entrenament de la setmana, a la Cristina li 
sorprèn que el seu pare l’acompanyi a l’anada. Fa més que això, 
ja que també grava amb el mòbil la sessió, inclosa una activitat 
del programa +KESPORT. De tornada a casa, en Guillem veu 
renéixer la brillantor de sempre als ulls de la seva filla quan de 
sobte li diu molt seriosament: «No et preocupis. Aquest dissabte 
em guanyaré la targeta verda. Tu només juga millor que mai.» 
La Cristina va destacar al partit, va marcar un gol i va donar una 
assistència al Pol, el seu gran nou amic, responsable d’haver 
alertat els seus pares, que, finalment i a temps, van traslladar a 
en Guillem i la Maria la inquietud de la seva filla. Tots dos van 
celebrar cada gol amb ells a la grada. 

Després, a casa, quan en Guillem va rellegir el contracte signat 
per iniciativa de +KESPORT va entendre que la Cristina ho 
hagués passat malament: el document compromet seriosament 
els pares pel que fa a comportament i implicació. I en Guillem 
no pensa fallar-li, a la seva filla. Mai.

“Els nens i les nenes són 
del tot capaços d’acabar 
amb els episodis de fúria 
dels adults a la grada!”
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