CODI ÈTIC de la UNIÓ ESPORTIVA de SANTS

I. DEFINICIÓ I FINALITAT DEL CODI ÈTIC
QUÈ ÉS?
El Codi Ètic estableix els principis d'actuació i les orientacions perquè la conducta de tots
els membres del club es regeixi pels valors que subscrivim:
- EL RESPECTE
- LA RESPONSABILITAT
- L'HONESTEDAT
- L'AFANY DE SUPERACIÓ
- LA COMPANYONIA

PER A QUÈ SERVEIX?
La finalitat del Codi Ètic és promoure i garantir de forma eficaç la pràctica ètica del Club i
de les persones que el formen. Des d'aquesta perspectiva, el codi pretén ser per a tots els
membres del club (esportistes, entrenadors/es, pares/mares, òrgan directiu, col∙laboradors/es
i tot el col∙lectiu de socis i sòcies) un instrument que serveixi per a la reflexió i l'orientació
ètica en tots els àmbits:
- ENTRENAMENT I COMPETICIÓ ESPORTIVA
- CONVIVÈNCIA I TREBALL D’EQUIP
- COMPORTAMENT DE L’AFICIÓ
- GESTIÓ ESPORTIVA.

II. PRINCIPIS D'ACTUACIÓ
La Unió Esportiva de Sants és una entitat esportiva de caràcter privat i de naturalesa
associativa, d'interès cívic i social, sense ànim de lucre, amb personalitat jurídica pròpia i
plena capacitat d'obrar pel compliment dels seus objectius, consistents en la promoció, la
pràctica i el desenvolupament de l’esport .
Té com a finalitat la integració dels nens i dels joves al món de l’esport i a la societat en
general, promovent el seu desenvolupament integral com a persones, amb capacitat per
exercir de forma responsable i solidària els seus drets i deures com a esportistes i com a
ciutadans. En aquesta tasca és necessària la contribució de totes les persones adultes
implicades, és a dir, entrenadors/es, directiva, pares/mares, col∙laboradors/es i socis/sòcies,
que han de comprometre's, a través de la seva conducta, a transmetre els valors ètics del
Club als joves. Així mateix aquest Codi té com a objectiu la supressió o, en el seu cas, la
reducció o atenuació dels seus efectes, de les conductes relacionades amb la violència, el
racisme, la xenofòbia i la intolerància en l'esport. Per això, el club treballarà per:
- Donar a conèixer el codi ètic entre els seus esportistes, entrenadors/es,
socis/sòcies, co∙laboradors/es i entorn socio-esportiu.
- Donar l'atenció i dedicació necessària per promoure entre els esportistes una
actitud i comportaments ètics.
- Disposar les mesures necessàries per possibilitar i fomentar l'actuació ètica
entre tots els seus membres i actuar de forma eficaç, amb rigor i sense excepció,
davant casos que transgredeixin seriosament el codi ètic.
- Promoure els valors ètics en l'esport, en tots els seus àmbits de servei i a través
d'accions conjuntes amb altres clubs o entitats socials.

III. EL CODI ÈTIC
A. DELS ESPORTISTES
1. Respecta en tot moment a l'entrenador/a, a l'àrbitre/a i als jugadors.
Accepta les decisions i indicacions de l'àrbitre/a i dels teus entrenadors/res.
Adreça’t a tots/es amb educació i respecte.
Evita els gestos grollers o provocadors en els actes competitius.
2. Juga i competeix sempre d'acord amb les regles, sense realitzar enganys i, o paranys, per
promoure accions incorrectes.
3. Rebutja l'ús de la violència o dels insults tant en la competició com en els entrenaments i
en els vestidors.
4. Accepta la derrota i la victòria amb esportivitat reconeixent les errades pròpies i el valor
de l'esforç dels teus companys, i adversaris.
5. Tracta els teus companys i adversaris amb cordialitat i amabilitat.
Saluda correctament en els actes esportius.
Demana disculpes quan cometis faltes.
No retreguis als altres els seus errors.
6. Accepta i respecta els altres, sense excloure'ls ni menysprear‐los per cap motiu
Ni pel seu origen, sexe, edat, condició o capacitats esportives.
Ni per raons de raça, gènere, nacionalitat, religió, opinió política, estat civil,
orientació sexual o discapacitat.
7. Juga per l'equip i sigues bon company.
Valora els teus companys i dóna'ls suport en el que calgui, sense mostrar‐te
superior o imprescindible.
Accepta les teves pròpies limitacions i les dels teus companys, afrontant amb
ànim l'esforç personal i en equip per millorar.
Acudeix amb puntualitat a tots els entrenaments i esforça't en cada sessió per
millorar i aportar el millor a l'equip.

Assisteix a tots els partits, donant el màxim en el terreny de joc i donant suport a
l'equip, com a titular o suplent.
Ajuda a mantenir les instal∙lacions i el material del club en perfecte estat.

B. DELS ENTRENADORS/ES
1. Atén de forma prioritària a la formació en valors dels esportistes.
2. Treballa, col∙laborant amb la directiva, pels objectius formatius dels esportistes.
3. Inculca als jugadors el respecte als àrbitres i a les regles de joc, amb indicacions i amb la
teva pròpia conducta, evitant pràctiques d'enganys o paranys.
4. Rebutja i corregeix l'ús de la violència, tant física com verbal, durant els partits, els
entrenaments i en els vestidors.
5. Promou, en els esportistes, el tracte cordial amb els companys, els adversaris i l’afició.
6. Indica la pràctica de la salutació abans i després dels actes esportius, amb la disculpa
davant dels errors de l'equip, evitant el retret als altres.
7.Accepta la derrota i la victòria amb esportivitat. Reconeixent les errades pròpies i l'esforç
dels nostres esportistes i adversaris.
8. Assegura la integració de tots els esportistes a l'equip.
Recondueix sense demora les situacions d'exclusió o de menysteniment.
Ofereix a tots un tracte just, digne i respectuós.
9. Dóna importància a la contribució de cada esportista a l'equip, acceptant els seus límits,
potenciant les seves virtuts i motivant‐lo a donar el millor de si mateix.
10. Mantingues una comunicació honesta i receptiva amb els esportistes i els seus
progenitors, per entendre la situació de cadascun, escoltar les seves propostes i donar una
orientació adequada per la millora de l’evolució de cada esportista.
11. Accepta i agraeix les correccions dels altres, reconeixent els errors quan calgui.

C. DE LES MARES I ELS PARES
1. Com a progenitor i tutor del teu fill, facilita la seva pràctica esportiva, sense obligar‐lo o
pressionar‐lo per aconseguir un major rendiment. L'esport és un dret, no una obligació i,
com a tal, l’ha de triar lliurement la persona: ajuda’l a gaudir de l'esport.
2. Reforça la importància dels valors en l'esport (respecte, esforç i treball en equip,
compliment de les regles) i el respecte al codi ètic, com a part fonamental de la formació
integral de l'esportista.

3. Col∙labora amb la labor dels entrenadors/es del teu fill/a. No tendeixis a substituir‐lo.
4. Per abordar qualsevol assumpte relacionat amb la situació del teu fill/a, parla amb el
delegat/da de l’equip i amb el coordinador/a respectant els procediments establerts pel Club.
5. Fomenta la companyonia en l'equip, entre els jugadors/es i les famílies
6. Anima amb respecte i esportivitat en qualsevol acte del club:
Sense emetre crítiques despectives o insults als/a les esportistes, entrenadors/es,
àrbitres o afició de l'altre equip.
Aplaudint les bones accions, encara que siguin de l'equip rival.
Celebrant els punts del teu equip, sense humiliar o menysprear l'equip
contrincant.
7. Recolza la promoció d'una afició èticament esportiva i en la prevenció de la violència a
les graderies.

D. DE LES SÒCIES I ELS SOCIS
1. Col∙labora en la promoció activa de la formació en valors en tot l’àmbit del Club.
2. Accepta i transmet a la resta, amb indicacions i la pròpia conducta, el codi ètic del Club.
3. Acompanya i anima els teus durant els partits, aplaudint les bones actituds i accions de
tots els esportistes.
4. Respecta les decisions de l'entrenador, sense pressionar‐lo o desautoritzar‐lo.
5. Respecta l'autoritat de l'àrbitre en el terreny de joc.
6. Tingues un comportament cívic.
7. Sigues respectuós en tot moment amb la resta d'aficionats/des, esportistes, àrbitres i
entrenadors/res, sense fer ús de la violència verbal i física i evitant gestos provocadors o
grollers.
8. Ajuda a mantenir les instal∙lacions en perfecte estat.
9. Respecta i valora els companys i les companyes del Club, independentment de les seves
habilitats esportives.
10.Treballa, col∙laborant amb la directiva i la resta de socis/es pels objectius formatius dels
esportistes, contribuint a establir un bon clima de companyonia en el Club.

E. DE LA JUNTA DIRECTIVA

1. Establir, assumir i promoure el conjunt de normes que regeixen la conducta social i
esportiva del Club com a part integrant del procés formatiu dels joves i de la pràctica pròpia
de l’esport.
2. Mostrar i difondre públicament el compromís del Club per l'educació en valors, fent
partícips totes les persones relacionades amb aquest.
3. Afavorir l'adhesió i el compromís actiu de tots els/les socis/es del Club amb el codi ètic.
4. Donar suport i canalitzar les iniciatives d'educació en valors que es promoguin al Club.
5. Fomentar en el cos tècnic la formació en valors.
6. Planificar activitats pels jugadors/es pel desenvolupament de la cultura ètica.
7. Promoure els valors reflectits en el codi ètic en cada acció de la Junta Directiva davant de
qualsevol col∙lectiu del Club i en les relacions externes.
8.Assegurar que el dia a dia del Club es fonamenti en els valors destacats en el codi ètic,
mitjançant pautes de control intern.

IV. DISPOSICIÓ FINAL
1. Aquest Codi Ètic entrarà en vigor al dia següent de la seva aprovació per part de
l'Assemblea general del Club.
2. El Codi Ètic es traslladarà a tots els estaments del Club i es publicarà a la pàgina web de
la nostra entitat.

