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PROMOCIÓ DE
VALORS EN L’ESPORT

Observatori contra la violència
en l’esport de la ciutat de València 

La Fundació Esportiva Municipal de l’Ajuntament de 
València, de la mà de l’Associació de Psicologia de 
l’Esport de la Comunitat Valenciana, posa en marxa 
l’Observatori de l’Esport, que actuarà com un centre 
de recollida permanent d’informació per a analitzar, 
informar i intervindre en violència en l’esport 
i, al mateix temps, fomentar bones pràctiques 
esportives de qualitat a València.

 1. Respecte  
 2. Germanor  
 3. Aprenentatge  
 4. Diversió  
 5. Esforç 
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Programa de prevenció  
de la violència i foment  

de l’esport de qualitat



“En l’esport tria eixos cinc”. 
Programa Municipal per a la prevenció de la 
violència i foment de l’esport de qualitat.

L’esport és una magnífica 
oportunitat per al creixement 
personal i esportiu, un excel·lent 
espai per a harmonitzar les 
demandes personals i socials, 
especialment en edat escolar.

La Campanya “Tria eixos cinc” és una iniciativa 
de l’Ajuntament de València i de la seua Fundació 
Esportiva Municipal, amb la col·laboració de 
l’Associació de Psicologia de l’Esport de la 
Comunitat Valenciana, dirigida a tots els agents 
municipals de l’esport. Pretén ser un marc impulsor 
de valors positius que fomente l’esport de qualitat, 
allunyant-lo de comportaments inadequats i 
perjudicials que tenen en la violència la seua forma 
característica d’expressió. 

Es tracta d’un programa desenrotllat i mantingut  
per professionals col·legiats de la psicologia  
de l’esport, dirigit a tota la població esportiva en 
general però principalment a xiquets i xiquetes i joves.

Pretén ser un programa pioner i de referència en 
l’àmbit de l’esport, en centrar-se, en primer lloc,  
en la prevenció i gestió de la violència en l’esport i,  
en segon lloc, en fomentar un esport de qualitat.

•  Fomentar un esport de qualitat on es promocione 
la igualtat en totes les seues manifestacions i els 
valors positius, en la Ciutat de València.

• Contribuir a eliminar la violència en l’esport.
•  Desenrotllar accions formatives i d’assessorament 

que permeten a les entitats adherides continuar 
i escometre de forma autònoma la seua lluita 
particular contra la violència i les conductes 
antiesportives.

La campanya s’implementa en 4 fases:

1.  Fase informativa i promocional  
(mesos novembre-desembre): notícies, difusió i 
presentació de la campanya.

2.  Fase administrativa  
(mesos novembre-desembre): presentació de la 
web i adhesió al programa a través d’ella.

3.   Fase formativa (mesos gener-juny):  
conferències i tallers per a les entitats adherides.

4.  Fase d’observació, consultoria i intervenció 
(mesos gener-juny): arrancada de l’observatori i 
atenció de peticions registrades via web.

La campanya “Tria eixos cinc” desenrotllarà les 
actuacions següents:

•  Accions formatives (tallers, conferències) 
orientades a col·lectius específics.

•  Constitució d’un Observatori de l’Esport que 
fomente l’esport educatiu a través del registre i 
identificació dels fets i successos relacionats amb 
la violència, l’anàlisi de la qual permeta suggerir i 
orientar-se cap a la prevenció.

•  Divulgació específica de continguts orientats 
al compliment dels objectius de la campanya, a 
través de la pàgina web, xarxes socials i altres 
mitjans de difusió.

•  Assessorament específic i professional per 
als clubs adherits a la campanya, a través del 
manifest que s’elabore per a tal fi.

Els clubs i entitats adherides a la campanya es 
comprometen a:

•  Respectar les pautes i indicacions que dins de la 
campanya “Tria eixos cinc” elaboren els òrgans 
competents.

•  Fomentar un esport de qualitat eliminant 
qualsevol indici de violència.

•  Participar en les accions que es desenrotllen des 
de la campanya.

Els clubs i entitats adherides a la campanya rebran 
informació, assessorament i altres avantatges 
inclosos en ella.
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