UNA ENTITAT, MOLTS VALORS

El CH La Salle Montcada vol ser una entitat esportiva on tots els seus integrants defensin i
persegueixin uns valors que l'han representat durant la seva història i des de l'any de la
fundació el 1953.
En aquest sentit, l'entitat no tan sols vol formar jugadors/es i entrenadors/es en l'àmbit
esportiu, sinó que un aspecte molt important és la millora en l'àmbit personal i de valors
propis, intrínsecs a tota la gent que fa que el Club funcioni any rere any.
Aquests valors són els que donen sentit a la tasca esportiva i educativa de l'entitat, i han de
ser incorporats en els comportaments de totes les persones que formen part del Club:
jugadors/es, mares/pares, personal tècnic i junta directiva.
Des del Club Handbol La Salle Montcada volem transmetre als components del Club i al nostre
entorn el compromís amb una llista de valors que es volen defensar i adoptar per tal que es
conegui el comportament que s'espera de tothom:

Valors Jugadors/es i entrenadors/es:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Assistir puntualment als entrenaments i convocatòries.
Compromís amb l'equip i esforç com la resta del grup.
Mantenir una actitud correcta als entrenaments i acceptar les indicacions dels
entrenadors i àrbitres.
Fomentar el diàleg, els raonaments i proposar idees diferents amb respecte.
Ser cordial: saludar, demanar perdó o donar les gràcies.
Escoltar i respectar als companys d'equip.
Ser conscient que ningú és més que un altre i fomentar la igualtat.
Acceptar la derrota tot i l'esforç fet i valorar que perdre també et fa ser millor. No
sempre es pot guanyar tot i que l'esforç hagi sigut l'esperat.
Cooperar amb la resta de l'equip per assolir un objectiu comú. L'equip sempre ha
d'estar per sobre del bé personal.
Acceptar les correccions de l'entrenador/a, les decisions de l'arbitratge i respectar a
l'equip rival.
Tenir cura del material esportiu, vestidors i serveis.
Participar en els esdeveniments del Club o de l'equip (dinars, sopars, quedades i
sortides) per tal de fer grup.
Assistir als partits importants d’altres equips del Club com Fases d’Ascens, Top 4…
Entendre que les conductes violentes o agressives no porten enlloc ni troben
solucions, i que les accions individuals poden suposar conseqüències globals.

Valors Mares/Pares:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Assistir als parits dels seus fills/es i animar-los abans, durant i després dels mateixos.
Felicitar-los a l'acabar el partit, elogiar l'esforç i la dedicació i animar-los a continuar.
Acceptar les habilitats i les capacitats dels fills i no comparar-los. S'ho han de passar
bé, no complir les altes expectatives de la família.
Controlar la disciplina i comportament dels fills en qualsevol situació.
Interessar-se per l'esport que practiquen els fills.
Compartir l'afició dels seus fills amb la resta de famílies i ser participatius.
Animar sempre a la resta de jugadors, ja que l'important és l'equip.
Animar sobretot després de la derrota i ensenyar als fills que el més rellevant és
l'esforç i que els bons resultats arribaran.
Estimular als fills sense sobrevalorar-los ni fer-los els millors, perquè després millorar
és molt més complicat si es creuen perfectes.
Mantenir la presència i el vocabulari i transmetre als fills/es la importància de fer-ho.
Tractar a fills/es i entrenador/a respectuosament.
Acceptar la gestió dels entrenadors i no jutjar ni avaluar la seva tasca davant dels fills.
Si és necessari, es parla de forma privada i cordial amb entrenador/a o coordinador.
Acceptar les decisions arbitrals i mantenir un tracte cordial amb les aficions rivals.
Evitar l'abús verbal.
Tenir cura de les instal·lacions i transmetre als fills la importància de fer-ho.

Valors Club:
Finalment, el Club vol deixar constància d'uns valors els quals es tenen sempre presents en
la gestió d'aquesta entitat esportiva:
●
●
●
●
●
●
●

Fer un Club millor, més organitzat, més professional i de més gent. Ser propers amb
la ciutat i ajudar a millorar-la.
Millorar cada dia esportivament en quantitat i qualitat dels nostres jugadors/es així
com proposar formació per als equips tècnics.
Promoure i donar accés a l'esport a la ciutat i al nombre més gran de nens i nenes
possible.
Acollir a la resta de Clubs i equips amb els quals compartim passió i valors.
Ser un club solidari, multicultural, igualitari i tolerant.
Ajudar a descobrir l'handbol a tothom i òbviament als més petits, fent accions i
promocions a l'abast de tothom.
Ser competitius, ja que d'això es tracta l'esport, però defensant sempre els nostres
valors i sense creuar mai aquesta línia que defineixen. Que tothom sumi i que tothom
sigui partícip.

*El Club es reserva el dret d’advertir o cridar l’atenció a qualsevol integrant o seguidor del Club
que no respecti aquestes normes.

