Estimats pares i mares.
Ens dirigim a vosaltres perquè ens agradaria que reflexionéssiu sobre els
comportaments que hem observat quan ens veniu a veure jugar un partit o quan
practiquem esport.
Sovint escoltem insults i paraulotes mentre juguem un partit i contínuament el
públic es queixa de les decisions dels àrbitres i del conjunt visitant. Això no és un bon
exemple per a nosaltres, al contrari, tot això ens fa sentir ridículs i avergonyits.
Quan els adults us descontroleu, nosaltres també ho fem i som més exigents amb
nosaltres i els companys i companyes, ens posem nerviosos i cometem més errors i, el
més important, no gaudim del joc perquè estem més pendents del que ens diuen
que de passar-ho bé.
Sempre ens recordeu que guanyar o perdre no és important, que el més
important és gaudir de l’esport. Nosaltres necessitem que valoreu el nostre
esforç i que ens animeu sempre, sobretot quan fallem, perquè no som
perfectes. Ens agrada jugar per divertir-nos no per ser estrelles o jugadors de
primera.
També us volem demanar, que en acabar un acte esportiu, deixeu les instal·lacions
netes, com les heu trobat. A casa nostra ens agradaria que ho fessin també.
Us donem les gràcies a tots els pares i les mares que ens feu costat i ens recolzeu
quan les coses no ens surten prou bé.
Estem convençuts que tindreu en compte els nostres consells i que, a partir d’ara,
l’ambient dels partits serà molt més agradable i divertit.
Molt agraïts i agraïdes per la vostra col·laboració.
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Aquesta carta ha estat redactada pels nois i noies que participen en el projecte del Consell de Nois i
Noies. És fruit del treball realitzat durant el curs 2012-2013: Viu l’Esport Net! Al voltant dels valors de
l’esportivitat. Gràcies a tots els centres que en foment part: escola Joan XXIII, escola Bernat Metge,
escola Balmes, escola Pare Enric d’Ossó, escola La Marina, escola Patufet Sant Jordi, escola Joan Maragall,
escola Tecla Sala, escola Joaquim Ruyra, escola Sant Jaume de la Fep, escola Ramon y Cajal, escola Fax,
escola Alegre, escola Pau Vila, escola Pere Lliscart i escola Menéndez Pidal.

