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CIUTADANS

El Baix Llobregat prova un nou sistema de puntuació a les competicions esportives escolars

Quanjugar
netdónatítols

CONSELL ESPORTIU ESCOLAR DEL BAIX LLOBREGAT

Lesmesures esportives de l’hoquei i el bàsquet

RAÚL MONTILLA
Cornellà de Llobregat

Q ualsevol persona
que hagi anat a un
camp de futbol on
es disputava un
partit de nens algu-
na vegada ha sentit
vergonya i gairebé

preocupació pel pare o la mare
del costat. Preocupació per l’acti-
tud d’algun entrenador, per la
que mostraven els jugadors a la
pista... Els valors de l’esport? De
vegades acaben a les escombrari-
es. Però, perquè no s’oblidin, des
d’aquesta temporada les males
actituds i el comportament fan
perdre partits a les competicions
del Baix Llobregat. Les bones
maneres en fan guanyar, malgrat
que el marcador es quedi a zero.
Així s’ha decidit i fa dues setma-
nes que s’aplica als matxs que
disputen els més petits els caps
de setmana. Els valors sumen
punts.
“L’esport és educar. I és el que

fem amb el nostre nou sistema

de puntuació. Hem de tenir en
compte que són nens i nenes.
Ells han d’aprendre, però tots els
altres, també. El públic, el pri-
mer. Ara els seguidors s’avalua-
ran els uns als altres. Això també
sumarà punts o no”, explica
Salvador Valls, president del
Consell Esportiu del Baix Llobre-
gat, cansat de certes actituds.
“Se’n parla a totes les comar-
ques, a totes les entitats espor-
tives, als ajuntaments... Al Baix
Llobregat ja ho hem començat a
canviar”, afegeix.
El Consell Esportiu del Baix

Llobregat ha abandonat la classi-
ficació clàssica. El canvi de crite-
ri ja afecta 4.500 menors dels
16.000 que practiquen esport
escolar a la comarca. En aquest
sentit, en totes les competicions
escolars de futbol sala, futbol 7,
bàsquet, voleibol i handbol que
disputen els més petits, des dels
de la categoria prebenjamí (6
anys) fins als de la categoria aleví
(11 anys), cada equip es juga deu
punts en cada partit.
Amb aquest sistema es mante-

nen els tres punts en cas de victò-
ria, dos en cas d’empat i un en
cas de derrota. Però també do-

nen punts el públic (1 punt), un
tutor de grada elegit per la resta
dels pares (1), l’àrbitre, que passa
a dir-se dinamitzador de joc (2),
l’entrenador (2) i una comissió
amb tècnics municipals i profes-
sionals esportius que fa un segui-
ment de cada equipmés enllà del
matx (1).
Com s’obtenen aquests punts

que donen els altres actors aliens
al resultat? Si l’afició és respectu-
osa i té gestos amb tots els juga-
dors, si els tècnics també ense-
nyen valors, si hi ha respecte
d’un i d’altres, si es juga net i es
dóna exemple...
Es vota a través d’una aplica-

ció de mòbil, Juga Verd Play,
que requereix registre i geoloca-
lització per evitar fraus. “A part,
el sistema detecta si hi ha una
persona que sempre assegura
que és de l’equip contrari per vo-
tar positivament la seva grada o
els seus jugadors, i al revés... Ho
tenim tot molt estudiat per evi-
tar el frau”, assenyala José Anto-

nio Gallego, conseller delegat
d’Einsmer, l’empresa tecnològi-
ca que ha creat el sistema.
Cada persona que vota, per ar-

ribar al còmput final, ha de res-
pondre diferents qüestions. El
vot del públic s’obté a través
d’un promig... No és una aplica-
ció senzilla, però sí que és fàcil
d’utilitzar des de qualsevol
smartphone o tauleta.
“Jo sóc tutor de grada –conti-

nua José Antonio Gallego–, tam-
bé treballes estratègies per su-
mar punts en joc net. S’entén
que qui hi vol participar té clar el
que ha de ser l’esport escolar”.
Lligat a l’aplicació de mòbils,

també es posa enmarxa el portal
BaixEsport, que concentra tota
la informació esportiva de la co-
marca. “És un projecte en què
treballem des de fa dos anys. En
alguns municipis, l’any passat es
va posar enmarxa la targeta ver-
da: l’àrbitre premia el jugador
que fa una acció solidària. Ara
anem una mica més enllà”, afe-
geix Salvador Valls. “Hi pot ha-
ver un equip que guanyi la lliga
encara que no sigui el que acon-
segueixi més victòries, sinó el
que ha jugat més net. D’això es
tracta, no?”, diu el responsable
del consell esportiu.c

A l’hora de donar
les puntuacions
intervenen els pares,
l’àrbitre i els
entrenadors

]Hi ha esports com l’hoquei
sobre patins i el bàsquet que
apliquen en categories inferi-
ors mesures correctores per
no aprofundir en els desequi-
libris entre els equips partici-
pants. Així, en l’hoquei so-
bre patins, des de la catego-
ria de benjamins fins a les
inferiors la victòria no la
determina el marcador glo-
bal del partit, sinó que s’im-
posa l’equip que hagi gua-
nyat més períodes del total

de tres que es disputen. Es
dóna un punt per victòria o
empat en cada període. Des-
prés de cada part, de 10 mi-
nuts, el marcador es posa
una altra vegada a zero i
cada jugador ha de jugar,
com a mínim, 10 minuts.
Pel que fa al bàsquet, en-

tre les categories prebenja-
mí i preinfantil, pel que fa al
consell escolar, quan un
equip arriba a tenir un mar-
ge de 30 punts, el marcador

es paralitza amb aquest re-
sultat. En les competicions
de la Federació Catalana,
quan un marcador final té
més de 50 punts de diferèn-
cia, el resultat oficial és el de
sumar per al guanyador 50
punts als punts que tingui el
perdedor. Per exemple: si és
102-20 queda en 70-20. A
més, si un equip guanya per
aquestes diferències no pot
defensar en zona ni pressio-
nar el contrari.

A les competicions escolars del Baix Llobregat
no sempre guanya qui aconsegueix més punts

Es vota a través d’una
aplicació del mòbil
que requereix un
registre i que evita
que es cometi frau


