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Missió i valors 
 
La missió del Club Handbol Bordils és crear un espai esportiu que potenciï la salut, la 
integració i els valors cívics i educatius dels infants, adolescents i joves a través de la 
pràctica de l’handbol i del voleibol. En aquest sentit, el C.H Bordils té com a valors 
principals els de responsabilitat, honestedat, esforç, el respecte i la tolerància, així com 
també el civisme i la solidaritat.    

Els clubs esportius, com a promotors de les activitats esportives, també som 

responsables d’oferir un esport de caire educatiu, que sigui una continuïtat del treball 

que es fa als centres educatius, entenent el terme educar com la clau de les oportunitats 

per a superar les desigualtats i per a descobrir i aprofitar tots els talents de la societat. 

El C.H.Bordils s’ha adherit a la iniciativa “Bordils 360º” de l’Ajuntament de Bordils, 

que proposa una perspectiva global de l’educació que tingui en compte que s’aprèn i 

s’educa arreu i que les oportunitats educatives més enllà del temps lectiu són clau en la 

formació de les persones. Tenim la responsabilitat social de vetllar per una pràctica que 

promocioni la salut i benestar emocional, segura i lliure de violència i de pressió de 

qualsevol tipus sobre les persones que el practiquen. 

La voluntat del C.H.Bordils i de l’Ajuntament de Bordils d’intervenir des d’una perspectiva 

educativa parteix d’anys enrere. De fet, fa més de 15 anys, juntament amb els municipis 

de Celrà i Flaçà, vàrem impulsar el Pla Educatiu de l’Entorn (PEE) que amb el suport 

del Departament d’Educació va aportar experiències de valor a les nostres comunitats. 

Aquet Pla va finalitzar l’any 2012 i s’han mantingut alguns dels programes que van sorgir 

en aquell moment com, per exemple, l’establiment de beques educatives. 

És des d’aquesta intencionalitat que el programa “CHB 360” dona un valor afegit a 

l’activitat esportiva que realitzem al club, més enllà del fet simplement competitiu, posant 

els/les esportistes i els seus interessos com a centre d’atenció. Fomentar l’handbol i el 

voleibol com a hàbit de pràctica quotidiana saludable i treballar, a través dels nostres 

programes esportius, per reduir la bretxa educativa i garantir la igualtat d’oportunitats, la 

igualtat de gènere, la inclusió social i la integració.  

Per aconseguir-ho dissenyem una sèrie d’accions que ens permetin principalment: la 
implicació de les famílies en l’activitat quotidiana dels equips; la selecció i formació del 
monitoratge en valors i educació emocional; i consolidar la qualitat de les activitats, 
assegurant l’accés amb equitat per a tothom, sense diferenciar entre les famílies amb 
més o menys recursos. Tenim en ment poder treballar encara més en xarxa amb el 
nostre entorn immediat, de la mà de les administracions locals,  els centres educatius i 
empreses de l’àmbit privat  amb l’objectiu de que la pràctica d’esport permeti millorar 
l’educació, i dissenyar un programa de beques per aquelles famílies que ho necessitin. 

El nostre gran repte com a entitat és desenvolupar un programa de continguts 
d’educació emocional i treball en valors sistematitzat per edats, complementari als 
aprenentatges condicionals i tècnic-tàctics específics de l’handbol i voleibol, que ens 
permeti desenvolupar-los de manera transversal al llarg de la “vida” esportiva dels 
infants. 
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Objectius generals del projecte  

• Promoure la pràctica esportiva com una eina d’integració i contra l’exclusió 
social.  
 

• Fomentar els valors cívics a través de la pràctica esportiva.  
 

• Vincular la pràctica esportiva a accions comunitàries i educatives.  
 
Responsabilitats 
 

- Junta Directiva del C.H.Bordils. Responsable de fixar els objectius del programa 
CHB 360 i de la seva gestió. 

- Comissió d’Avaluació de Sol·licituds (CAS). Responsable d’avaluar cada petició 
d’ajuda a persones individuals. 

- Col·laboradors. Persones, empreses i entitats que aporten recursos al programa. 
  
Funcionament del programa 

El programa CHB360 es gestionat per la Junta Directiva del C.H.Bordils, revisant-se 

amb una periodicitat anual. Els gestors estableixen les accions a dur a terme, el seu 

desenvolupament, i finançament a partir de les aportacions de particulars, empreses 

privades i entitats públiques. 

Les accions s’estableixen a principis de temporada, encara que durant el seu transcurs 

es poden modificar atenent a les necessitats del club i dels propis esportistes. A final de 

temporada, la Junta Directiva es reuneix i avalua l’efectivitat del programa tenint en 

compte els indicadors de cada acció realitzada.  

Cada acció disposa d’una memòria anual on hi apareixen: 

- Objectius 

- Responsabilitats 

- Recursos 

- Cost 

- Termini 

- Avaluació 

Avaluació de sol·licitants als ajuts econòmics 

Les diferents accions del projecte estan destinades a totes les persones vinculades 

esportivament al club. Malgrat això, algunes accions de caràcter econòmic estaran 

limitades a aquelles persones que compleixin una sèrie de requisits que es concretaran 

en les oportunes convocatòries. Per avaluar la idoneïtat  de cada persona (família), 

existeix el Comitè d’avaluació de sol·licituds en el qual, professionals del sector social, 

de manera totalment CONFIDENCIAL, avaluen els condicionants de cada sol·licitud.  

Actualment, el Comitè d’Avaluació de Sol·licituds està format per tècniques 

professionals del sector social independents del club. 
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Accions que es desenvolupen 

Actualment, el programa CHB360 realitza les següents accions:  

- Afavorir que els esportistes d’altres poblacions puguin dur a terme activitats 

acadèmiques fora de l’horari d’entrenament. 

 

- Ajuts econòmics pel pagament de l’Escola Esportiva. Activitats poliesportives 

destinades a infants menors de 6 anys. 

 

- Ajuts econòmics pels desplaçaments a partits a altres localitats. Els 

desplaçaments dels equips es realitzen mitjançant autocar, a on cada esportista 

paga la seva part proporcional del cost d’aquest servei. 

 

- Ajuts econòmics per la realització de les revisions mèdiques. Abans de l’inici de 

temporada cada esportista ha d’acreditar el seu correcte estat de salut per la 

pràctica esportiva. 

 

- Ajuts econòmics pel pagament de les quotes de soci i formació. Són quotes que 

paga cada esportista que es destinen a la compra del material esportiu d’ús 

general, i a les remuneracions dels professionals que ofereixen els seus serveis 

al club. 

 

- Ajuts econòmics per la realització de “stage”  i tornejos. Alguns equips realitzen 

desplaçaments per disputar partits o entrenaments, a on és necessari 

l’allotjament i dietes. Cada esportista ha de pagar la part proporcional del cost 

global de l’activitat. 

 

- Ajuts econòmics per la competició de partits oficials. Alguns equips disputen 

partits o competicions en destins que requereixen l’allotjament i dietes. Cada 

esportista ha de pagar la part proporcional del cost global de l’activitat. 

 

- Compra de material esportiu per esportistes. Cada esportista ha de comprar-se 

el material individual per tal de dur a terme la pràctica del seu esport. 

 

- Organització d’activitats que promoguin els valors del club com la tolerància, 

respecte i formació cap a un estil de vida saludable. 

 

- Organització d’activitats de lleure promovent activitats de lleure no competitives, 

que promoguin els valors del club. 

 

- Ajuts econòmics per a la formació de monitors/es i entrenadors/es. 


