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Amb l’afany d’incrementar 
el servei als usuaris, especial-
ment a les famílies, delegats i 
totes les persones relacionades 
amb l’activitat competitiva 
regular, la pàgina web del Con-
sell (www.elconsell.cat) presen-
ta tot un seguit de modificaci-
ons. Es tracta de diferents millo-
res i ampliació d’informació que 
la farà molt més operativa i útil 
per a tots els  nostres joves 
esportistes i per a tots els que 

La web del Consell presenta 
novetats per millorar-ne l’ús

entitat, la seva equipació ofici-
al, horari acostumat de joc, . . . 
En definitiva, us convidem a 
que redescobriu la web del 
Consell, especialment pel que 
fa referència a totes aquestes 
millores presentades en l’àm-
bit de competició. Us  resulta-
ran d’allò més profitoses. 

POLIESPORTIU

Detall de la nova pàgina web del Consell per a competició

www.elconsell.cat

Poliesportiu
Novetats pàgina web

LA PÀGINA DE RESULTATS 
I CLASSIFICACIONS DE LES 
COMPETICIONS ARA JA 
S’ACTUALITZA A TEMPS REAL
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EL SISTEMA PERMET UNA 
NAVEGACIÓ MOLT MES 

RÀPIDA I EFICAÇ I 
CONVERTEIX EN MOLT MÉS 
ÚTIL LA PÀGINA DEL CONSELL

partit. Tanmateix, en una breu 
fitxa, podreu visualitzar la infor-
mació de cada equip, escola o 

més importants. El nou sistema 
implementat permet la màxi-
ma agilitat per part dels tutors 
de joc en el moment d’incorpo-
rar els resultats dels seus par-
tits: a temps real. De manera 
gairebé instantània, ara podreu 
saber els resultats i classifica-
cions dels equips sense haver 
d’esperar. El boto de color mar-
ca l’estat del partit. 
Encara dins de la mateixa pan-
talla de resultats, amb un sim-
ple click a “+info”, podreu veu-
re l’adreça i el planell del terreny 
de joc de cada un dels equips. 
Un instrument de màxima uti-
litat per a localitzar, de mane-
ra ràpida, el lloc de joc de cada 

s’hi acostin per consultar-ne els 
seus diferents aspectes.
Així, la presentació dels resul-
tats a les diferents disciplines 
esportives és ara molt més visu-
al i còmode. Una vegada obert 
el quadre i pantalla de classifi-
cacions, des d’ella mateixa, a 
la part superior i a través d’un 
icona específic, es pot consul-
tar també el calendari i els dife-
rents resultats.
És aquesta una de les novetats 


