ACTA DE LA REUNIÓ DEL CONSELL PLENARI DEL CONSELL MUNICIPAL DE L’ESPORT
Núm. de sessió: 8/2016
Caràcter: ordinari
Data: 21 de desembre de 2016
Hora: 18.30 hores
Lloc: Institut Montilivi
Assistents:
Isabel Muradàs Vázquez (vicepresidenta CME i Regidora delegada d’Educació i Esports)
Pere Albertí Serra (ERC-MES-AM)
Joaquim Rodríguez Vidal (PSC-CP)
Jordi-Xavier Santaló Mariño (CEF Gironès – Sàbat)
Carles Teixidor i Batlle (representant Gerunda FC)
Josep Lluís Samper Bustins (CB. Sant Narcís)
Eloy Acedo (CE Santa Eugènia de Ter)
Francesc Cayuela López (GEiEG)
Alex Viñolas Sànchez (UE La Salle-Girona)
Marc Avellaneda Quintana (Girona Club d’Hoquei)
Jaime Salas Gómez (Associació Girona Judo)
Delfí Geli Roura (Girona FC SAD)
Alex Viñolas (MIFAS)
Montserrat Felipe Cuyàs (escola Montfalgars)
Ruben Pino García (Institut Montilivi de Girona)
Josep Maria Castañer Darnés (Federació d’Associacions de Veïns de Girona)
David Grau Batlle (cap del servei d’esports de la UdG)
Jordi Agustí Pelluch (cap del Servei d’Esports de l’Ajuntament de Girona)
Jesús Escosa (Escola bàsquet Marc Gasol)
Paula Bataller (Club Rítmica Girona)
Josep Granados (Tennis Taula Girona-Ciutat)
Josep Puan (Agility Girona)
Josep Díaz (AVAP)
Manuel Jerez (AVAP)
Clara Sànchez-Castro (coordinadora Servei d’Educació i Esports)
Eduard Alonso (CEB Girona)
Ricard Calvet (CF Santa Eugènia)
David Calvet (CF Santa Eugènia)
Anabel Esqueu (CPA Girona)
Carme Gutierrez (CPA Girona)
Xevi Agustí (Servei Municipal d’Esports)
Llorenç Biargé (UNI Girona)
Manel Yeste (CE Sant Ponç)
S’ha excusat d’assistir-hi:
Marta Madrenas (presidenta del CME i alcaldessa de Girona)
Antoni Granados Aguilera (CUP-CRIDA per GIRONA-PA)
Míriam Pujola Romero (Ciutadans - C’s)
Concepció Veray cama (PPC)
Jae Kwon Lee Choi (representant gimnàs Chois Lee)
Josep Serra Palomar (Club Escacs Gerunda)
Lluís Nogué Vila (Escola Vedruna)
Adam Bonany Rispau (AMPA escola Annexa Joan Puigvert)
Daniel Castillo Isern (metge de medicina de l’Esport)

Ordre del dia:
1. Benvinguda
2. Aprovació de la proposta d’acta de la sessió celebrada el dia 26 de juliol de 2016
3. Mapa d’instal·lacions i equipaments esportius del municipi (MIEM) i Reflexió
Estratègica de l’Esport Local
4. Informacions diverses
5. Torn obert de paraules
Desenvolupament de la sessió:
1.- Benvinguda
El director de l’Institut Montilivi, sr. Ruben Pino dóna la benvinguda, i obre la sessió
cedint la paraula a la regidora sra. Isabel Muradàs.
La regidora sra. Isabel Muradàs dóna la benvinguda a totes a les persones assistents
i agraeix al sr. Ruben Pino, director de l’Institut Montilivi la possibilitat d’acollir
aquesta sessió del Consell Muncipal de l’Esport (CME) en el seu centre. La regidora
agraeix a tothom el seu temps per assistir en el plenari del CME i per tant a
col·laborar en un projecte que és de tots, un projecte de ciutat: el mapa
d’instal·lacions i equipaments esportius del municipi, i la reflexió estratègica de
l’esport local. Aquest és un plenari obert a totes les entitats per la importància del
punt central de l’ordre del dia. S’està fent un esforç per a revisar tot el mapa
d’instal·lacions esportives municipals, la salut de l’esport a Girona, quin és el paper
de l’Ajuntament de Girona en l’esport, si calen més intervencions en algun àmbit que
ara no s’estigui portant a terme, el paper de les entitats... i per aquest motiu aquesta
sessió és oberta a totes les entitats esportives. S’ha fet la diagnosi, estem a la fase
prepositiva i per aquesta es presenten les propostes i es recolliran les consideracions
que aportin totes les persones assistents, així com les mancances o revisió de
propostes. La regidora agraeix la predisposició a aquesta sessió participativa.
Com que aquesta és sessió plenària, cal que formalment s’aprovi l’acta de la sessió
anterior, i així ho recull el punt 2 de l’ordre del dia. I tot seguit es passarà al punt
principal de la sessió, al tema central que ens ocupa, exposat per el sr. Jordi Viñas
(ITIK)
2.- Aprovació de la proposta d’acta de la sessió celebrada el dia 26 de juliol de
2016
Queda aprovada l’acta de l’anterior sessió al no haver-hi cap esmena per part de les
persones assistents.
3.- Mapa d’instal·lacions i equipaments esportius del municipi (MIEM) i Reflexió
Estratègica de l’Esport Local
La regidora sra. Isabel Muradàs introdueix aquest punt: “Com ja sabeu fa uns
mesos varem engegar l’estudi i redacció del Mapa d'Instal·lacions i Equipaments
Esportius del Municipi (MIEM) i una reflexió estratègica de l'esport local.
Després de diferents mesos de treball i d'un procés participatiu en què hi han
participat els diferents agents de la ciutat vinculats a l'esport, us presentarem el

treball realitzat i posteriorment portarem a terme una sessió participativa de les
diferents propostes presentades.”
Comença la intervenció el sr. Jordi Viñas, agraeix la participació de tothom. Explica
que s’ha fet la diagnosi, i se n’exposarà un breu resum i tot seguit la presentació de
propostes del mapa d’instal·lacions i equipaments esportius del municipi (MIEM) i
reflexió estratègica de l’esport local.
Explica com es desenvoluparà la sessió, i a la part final es demanarà la participació
activa de les persones assistents a les dinàmiques proposades i n’explica la
metodologia, per exemple, posar uns gomets en uns pòsters per determinar quines
accions anirien a cada fase; o bé de posar gomets vermells a les accions més
importants.
El sr. Jordi Viñas continua l’explicació amb els objectius proposats en el projecte:
Quin rol hauria de tenir en el futur l’esport i l’activitat esportiva a la ciutat de Girona.
Prioritzar quines actuacions s’haurien de portar a terme. Hem seguit la metodologia
recomanada Pla director de l’esport de Catalunya i el MIEM.
I finalment apunta que interessava fer un pla que es pogués implementar i fos
operatiu, sempre subjecte i d’acord als recursos que la corporació local disposi i a les
polítiques de govern.
Pla: 1a fase d’anàlisi intern i extern amb una diagnosi i a nivell prepositiu 3 nivells de
concreció: línies estratègiques, (5 línies estratègiques -per això tenim 5 pòsters-, 16
programes i finalment, de moment 37 accions)
Línia estratègia A. Redefinició i dinamització de l’esport escolar
En l’àmbit de l’esport en edat escolar (nens i nenes de 6 a 16 anys) hem detectat i
s’intueix un nivell elevat i regular, gràcies en part al gran nombre d’associacions del
municipi. En breu es farà un estudi per saber l’estat actual, amb un treball de camp,
que a finals de febrer estarà acabat. Actualment hi ha molt pocs municipis que tinguin
aquestes dades.
També s’ha detectat que l’esport a l’escola no està tan ben representat com ho està
en d’altres municipis i per tant hi ha treball a fer amb les ampes i les escoles.
D’aquí en surt una primera línia estratègica que és incrementar i optimitzar l’esport
escolar.
Línia estratègica B. Consolidació d'un parc d’equipaments esportius de qualitat
Pel que fa al parc d’equipaments i d’instal·lacions esportives, malgrat algú no tindrà
aquesta percepció, al municipi de Girona no li manca cap instal·lació de xarxa
bàsica: piscines cobertes, pistes poliesportives, pavellons, camps, pistes d’atletisme,
sales. Hi ha instal·lacions que amb motiu de la vida útil que tenen, cal actualitzar.
Línia estratègica C. Optimització dels espais i recursos esportius existents
Un altre àmbit és l’optimització dels espais i recursos esportius existents. Per
exemple, hi ha moltes escoles amb espais esportius força ben dimensionats, hi ha
pistes d’escoles que s’han cobert, però falten els espais complementaris: vestuaris.
Línia estratègica D. Adaptació i potenciació dels espais al medi natural i urbà per a la
pràctica d’activitat física
Girona està ben situada pel que fa a la proximitat als espais naturals, per a ciclistes i
corredors. S’ha dinamitzat conjuntament amb el sector turístic, i per això Girona ha
sol·licitat i obtingut el segell de Destinació Turística Esportiva. Es generen llocs de
treball i activa i dinamitza l’economia.

Línia estratègica E. Potenciació de la col·laboració público-privada
L’última línia és cap on va l’esport avui en dia, la confluència de sector públic i privat.
S’estan produint molts mecanismes de cooperació conjunta.
D’aquesta foto inicial, d’aquesta diagnosi n’han sortit aquestes 5 línies proposades, i
d’aquestes en surten els programes i per tant com es concreten.
Tot seguit el sr. Viñas comenta el quadre amb els programes de treball i el detall de
les accions:
Línia estratègia A. Redefinició i dinamització de l’esport escolar
Programes de treball

A1. Establir relacions
entre esport escolar i
esport federat

Accions Pla Estratègic - MIEM
A.1.1. Potenciar, donar a conèixer i exportar als centres
escolars el programa "Valors en acció-l'esport en positiu"
i del projecte “La grada suma” del Consell Esportiu del
Gironès
A.1.2. Establir normatives bàsiques per assegurar un
itinerari esportiu adaptat
A.2.1. Identificació les demandes i necessitats de la
població adolescent i jove de la ciutat

A2. Disseny d’una
oferta esportiva per al
A.2.2. Crear programes esportius a mida de forma
públic adolescent i jove coordinada amb els agents esportius del municipi, i
especialment en l’etapa d’ensenyament secundari

Línia estratègica B. Consolidació d'un parc d’equipaments esportius de qualitat
Programes de treball

B1. Dotació dels
centres educatius
d'espais esportius
adequats per a la
pràctica

B2. Ampliació de la
dotació d'espais
esportius de salut i
lleure

Accions Pla Estratègic - MIEM
B.1.1. Licitar obra del pavelló de l'Escola Cassià Costal
tenint en compte criteris de funcionalitat
B.1.2. Dotar la pista coberta de l'Escola Migdia d'un nou
edifici de vestidors
B.1.3. Recuperar la funcionalitat dels vestidors de
l'Escola Pla de Girona
B.2.1. Incorporació de sales esportives i d’activitat física
a la Piscina Sta. Eugènia-Can Gibert del Pla
B.2.2. Incorporació de sales esportives i d'activitat física
a la Piscina de Palau
B.2.3. Construcció d'un Parc Ciclista a l'aire lliure

B.3.1. Actuacions de millora a les instal·lacions de Pont
Major (pavelló i camp de futbol)
B.3.2. Remodelació dels vestidors del Complex Esportiu
Palau i ampliació del nombre de vestidors a Palau-2
B.3.3. Instal·lació de gespa artificial als camps municipals
de futbol-7 de Fontajau i Germans Sàbat

B3. Millora de la qualitat
B.3.4. Substitució de la gespa artificial dels camps
i funcionalitat dels
equipaments esportius municipals de futbol de Torres de Palau, Germans Sàbat
d'esports específics i i Can Gibert del Pla
competició
B.3.5. Millores en vestidors i espais complementaris al
Camp Municipal Fontajau
B.3.6. Reconversió de les sales del Pavelló de Fontajau
en vestidors
B.3.7. Ampliació dels vestidors camp municipal de futbol
de Can Gibert del Pla i substitució mòduls prefabricats
per vestidors d'obra al camp municipal de futbol de VilaRoja
B4. Potenciació esport
d'elit mitjançant
equipaments d'alta
competició

B.4.1. Reserva de sòl per a un equipament de Xarxa
d'Interès Nacional

Línia estratègica C. Optimització dels espais i recursos esportius existents
Programes de treball

Accions Pla Estratègic - MIEM
C.1.1. Establiment de convenis Ajuntament - centres
educatius per fer ús dels seus espais esportius tant en
escoles com en instituts

C1. Optimització dels
espais esportius
escolars

C.1.2. Afavorir i promoure escenaris de col·laboració
entre les escoles i les entitats esportives de Girona
C.1.3. Censar els espais de les escoles que disposen
d'equipaments esportius aptes per al seu ús per part de
les entitats

C.2.1. Revisió de l'estructura organitzativa del Servei
C2. Optimització de les d'Esports
estructures de gestió
dels serveis esportius C.2.2. Potenciar el paper del Consell Municipal de
l'Esport
C3. Optimització de la
gestió dels camps de C.3.1. Revisar els convenis amb els clubs de futbol lligats
futbol i altres serveis de a la gestió dels bars dels camps
la instal·lació

C4. Optimització del
manteniment de les
instal·lacions a través
de la gestió dels
recursos per dur-lo a
terme

C.4.1. Realitzar un pla de manteniment de les
instal·lacions
C.4.2. Externalitzar el control de prevenció de la
legionel·losi

Línia estratègica D. Adaptació i potenciació dels espais al medi natural i urbà per a la
pràctica d’activitat física
Programes de treball

Accions Pla Estratègic - MIEM
D.1.1. Il·luminar el carril de tornada del Parc de Domeny

D1. Adaptació dels
parcs de la ciutat per a
una pràctica d'activitat
física al medi natural
segura i de qualitat

D.1.2. Realització de diverses actuacions de millora per a
la pràctica de running i ciclisme al Parc de la Devesa
D.1.3. Valorar la incorporació de sales d’activitats
dirigides al Parc de la Devesa
D.1.4. Incorporació de circuits adaptats per a una
pràctica esportiva inclusiva
D.2.1. Ampliació de tram del carril bici fins enllaçar amb
carretera d'Olot

D2. Establir una
continuïtat dels carrils
bici amb recorreguts de
ciclisme de carretera D.2.2. Ampliació de tram del carril bici fins enllaçar amb
carretera Sant Gregori
D3. Donar a conèixer i
fomentar l'ús dels parcs D.3.1. Realitzar una campanya de difusió de les utilitats i
urbans de salut de la beneficis dels parcs urbans de salut
ciutat
Línia estratègica E. Potenciació de la col·laboració público-privada
Programes de treball

Accions Pla Estratègic - MIEM

E1. Revisió del model de
E.1.1. Optimitzar els mecanismes de seguiment de la
gestió en algunes
concessió administrativa del Centre Wellness Parc del
instal·lacions esportives
Migdia entre els diferents serveis municipals implicats
de la ciutat
E2. Obertura a la població
d'equipaments privats de
E.2.1. Valorar opcions d’optimització de l’ús de la pista
Xarxa Bàsica no
d’atletisme existent a Girona
disponibles a nivell
municipal

E3. Desenvolupar un
programa de captació
d'espònsors

E.3.1. Elaborar un llistat dels comerços i empreses de
la ciutat per establir quins són susceptibles d'oferir un
sistema d'esponsorització
E.3.2. Incloure en esquemes de col·laboració públicaprivada l'esponsorització al sistema esportiu de la ciutat

Un cop acabada la presentació es dona la paraula als representants de les entitats
que vulguin fer alguna aportació o idea.
Un dels representants reclama que moltes de les entitats no tenen a disposició cap
espai en cap equipament municipal com a despatx per aglutinar tota la documentació
administrativa que se’ls exigeix per part de l’administració, ho tenen repartit en
domicilis particulars, i també per fer reunions.
El sr. Jordi Viñas comenta que ho afegiran com a idea, l’acció de contemplar nous
vestidors, també pot incorporar, i no es descarten, espais polivalents per a les
entitats esportives.
Una altre representant d’entitat demana la paraula demana que es tingui en compte
que l’oferta pública no competeixi directament amb la privada.
El sr. Jordi Viñas apunta que el que fan és la fotografia de la realitat que detecta
unes mancances. Fins ara s’ha desenvolupat una feina tècnica, i el que toca és
exposar-ho, cal tenir en compte que el gran volum de gent usuària de les piscines
cobertes podrien compaginar-ho amb altra activitat física.
Són importants les aportacions de tothom. Hem fet diverses sessions, i en
continuarem fent, estem en una reflexió estratègica on valorem totes les opinions.
Un altre representant d’entitat reivindica la falta d’espais per a molts clubs esportius.
Un altre representant diu que faltaria un parc de salut a la Devesa, i demana si es té
en compte l’energia solar per al subministrament d’energia als equipaments esportius
municipals.
Un representant de la Federació d’Associació de Veïns de Girona explica que des de
la Federació tenen el projecte “camins de barri”, camins radials connectant els
diferents barris, projecte poc costós que agradaria molt que veiés la llum. I com a veí
de Pont Major, fa una consideració a l’ampliació del pavelló de Pont Major.
El senyor Josep Granados del Tennis Taula Girona-Ciutat, considera que hi ha
esports minoritaris que no tenen espais fixes, per exemple el tennis taula, el judo,
halterofília... i pensen que seria necessari tenir sales específiques, i no haver de
muntar i desmuntar cada vegada per fer l’activitat. Tenim una nena xinesa a Girona,
que és la 8a del món en tennis taula, amb el tema de la Destinació de Turisme
Esportiu es podria aprofitar de fer venir més gent d’aquesta i altres disciplines.
El sr. Jordi Viñas diu que hi ha tres tipus d’usos: ús organitzat, ús individual lliure, ús
individual/organitzat, és a dir d’activitats dirigides. I és evident que incorporaran totes
les idees, i que es contemplin tots els tipus d’usos.

La sra. Paula Bataller, representant del Club Rítmica Girona demana calefacció al
pavelló de Vila-roja, i que s’arreglin les goteres.
El sr. Viñas diu que aquest és un tema més operatiu. I que aquest era un anàlisi més
general, un mapa de l’estat actual i l’exposició de les línies estratègiques. Però que
totes les valoracions són interessants.
La regidora sra. Isabel Muradàs intervé, agraeix l’explicació, comenta que ha anat bé
tota l’exposició dels programes de treball i les accions, de l’anàlisi fet fins ara, creu
que val la pena que les entitats hi puguin reflexionar, i emplaçar a les entitats a una
segona reunió. No hi ha cap pressa per acabar-ho i es valoren molt totes les
aportacions. Comenta que li agradarà que es facin arribar totes les aportacions per
correu electrònic a l’adreça d’esports. No vol que la gent tingui la pressa d’aportar les
idees ara mateix, i creu que és millor reflexionar-ho amb més calma feu les
aportacions, idees... i no fer la part participativa de pressa.
El sr. J. Viñas proposa que es pot donar de temps fins mitjan de gener perquè totes
les entitats escriguin les idees i les enviïn per correu-e i tornar a fer una reunió amb la
part participativa. (es va convocar la reunió participativa el 30 de gener de 2017,
s’adjunta en l’annex 1, un resum de la mateixa).
Es comunica que s’enviarà un correu a totes les persones convocades i assistents a
la reunió, adjuntant els documents i detallant un correu electrònic en el qual s’hauran
d’enviar les noves propostes a tenir en compte.
Per finalitzar un altre representant demana com està el Pla d’usos de la Devesa en
l’àmbit esportiu. La regidora comenta que no està enllestit encara. El que sí que es
pot fer és a nivell prepositiu perquè hi tingui encaix el màxim d’idees.
La regidora sra. Isabel Muradàs acomiada a tots els assistents a la reunió felicitant el
club Uni Girona per haver aconseguit portar la Copa de la Reina a Girona a finals de
febrer. I conclou que la reunió, un cop havent rebut les propostes per part de les
entitats, es convocarà per a finals de gener.
Es dona per finalitzada la reunió del Consell Plenari del Consell Municipal de l’Esport
quan són les 20 h.

ANNEX-1
RESUM REUNIÓ PARTICIPATIVA
Data: 30 de gener de 2017
Hora: 19.00 hores
Lloc: Sala Miquel Diumé - Ajuntament de Girona
Assistents
Isabel Muradàs Vázquez (vicepresidenta CME i Regidora delegada d’Educació i Esports)
Pere Albertí Serra (ERC-MES-AM)
Joaquim Rodríguez Vidal (PSC-CP)
Antoni Granados Aguilera (CUP-CRIDA per GIRONA-PA)
Carles Teixidor Batlle (Gerunda FC)
Josep Lluís Samper Bustins (CB Sant Narcís)
Miguel Perea (CESET)
Alex Viñolas Sánchez (UE La Salle Girona)
Marc Avellaneda Quintana (Girona Club Hoquei)
Jaime Salas (Associació Girona Judo)
Delfí Geli Roura (Girona FC)
Alex Viñolas Sánchez (MIFAS)
Montserrat Felipe Cuyàs (Escola Montfalgars)
David Grau Batlle (cap de servei d’esports UdG)
Jesús Escosa (Escola Bàsquet Marc Gasol)
Paula Bataller (Club Rítmica Girona)
Josep Granados (Tennis Taula)
Manuel Jerez (AVAP)
Clara Sánchez-Castro (coordinadora Servei d’Educació i Esports)
Eduard Alonso (CEB Girona)
David Calvet (CF Santa Eugènia)
Xevi Agustí (Servei Municipal d’Esports)
Llorenç Biargé (UNI Girona)
Manel Yeste (CA Sant Ponç)
Sònia Ricart (CPA Girona)
Pau Serra (GEIEG)
Francesc Moradell (Federació Catalana Ciclisme)
Jordi Viñas (ITIK)
S’inicia la sessió a les 19 h a la Sala Miquel Diumé de l’Ajuntament.
La regidora sra. Isabel Muradàs agraeix l’assistència a totes les persones i entitats
participants a la reunió i comença amb la informació següent: Tal i com es va acordar en el
transcurs de la sessió plenària oberta del Consell Municipal de l’Esport el passat 21 de
desembre, en què varem exposar-vos el treball realitzat del Mapa d’Instal·lacions i
equipaments esportius del municipi (MIEM) i del Pla Estratègic de l’Esport Local, varem
comentar-vos que podíeu fer arribar les vostres aportacions d’actuacions per complementar
les propostes a l’esmentada sessió.

Tot seguit el sr. Viñas comenta el quadre amb els programes de treball i el detall de les
accions i es dona pas a la part participativa que va quedar pendent en la darrera reunió, on
les persones assistents prioritzaran les accions.
En uns pòsters on hi ha les accions estratègiques del MIEM, els participants prioritzaran les
accions en 3 fases, posant-hi gomets verds:
Fase 1 del 2017 al 2019, fase 2 del 2020 al 2023, i fase 3 del 2024 al 2027, i si és el cas en
proposaran de noves.
Es recorden les cinc línies estratègiques i les accions del Pla Estratègic – MIEM.
Després de que les persones assistents amb gomets de colors marquessin les prioritats hi
va haver la intervenció per part del senyor Eduard Alonso del CEB Girona, en relació a la
sol·licitud d’adequació del pavelló parroquial de Sant Josep, comentant que les instal·lacions
s’han quedat clarament insuficients perquè disposem de molta cantera, i hi ha dificultats
quan coincideixen dos equips de fora en el vestuari.”
El conductor de la reunió, sr. Jordi Viñas comenta que es recull el suggeriment i es farà
arribar al Cap del Servei d’Esports sr. Jordi Agustí.
En Jordi Viñas, de la consultoria Itik, continua explicant més detalladament les línies del Pla
Estrategic - MIEM, en funció dels gomets que han anat posant les entitats, i de les accions i
treball que ha portat a terme la consultoria. Després de comentar les dues primeres línies
passa a comentar que a la tercera línia:
OPTIMITZACIÓ DELS ESPAIS DE RECURSOS EXISTENTS
En l’optimització dels espais esportius escolars des del punt de vista d’establiments de
convenis entre l’Ajuntament i centres educatius, tenint en compte la diferència entre escoles
de primària i instituts, se li dona una importància cabdal, i per tant hauria de ser possible
optimitzar els espais.
I concretant amb la segona acció: “Afavorir i promoure escenaris de col·laboració entre les
escoles i les entitats esportives de Girona”, en aquest sentit s’ha fet algunes entrevistes i
dinàmiques de grup, i per tant ara es tracta de veure el model que pugui rutllar tant per
vosaltres com a entitats, com també per les escoles. Es tenen experiències que algunes han
anat molt bé i algunes no tant.
Pel que fa a la demanda per part vostre: d’adequar i facilitar despatxos a les entitats
esportives que fan ús d’instal·lacions esportives:
És interessant i cal estudiar-ne el model, per exemple en format d’hotel d’entitats com ho
tenen fet al País Basc, un espai públic municipal per entitats, o bé espais que estiguin al lloc
on entrenen ja que per les entitats és molt millor, però evidentment aquesta opció ofereix
unes dificultats, ja que és difícil habilitat espais en instal·lacions ja construïdes.
Un altre de les accions que es prioritza és l’elaboració del pla de manteniment les
instal·lacions que això independentment ja s’ha parlat amb el Servei d’Esports per tirar
endavant un projecte d’aquest tipus.
Pel que fa a la quarta línia: ESPAIS EN EL MEDI URBÀ I NATURAL.
Inclou actuacions diverses de pràctica de running i de ciclisme al parc de La Devesa, on hi
ha un pla especial per la Devesa i per aquest motiu s’han portat a terme diverses reunions
amb el regidor sr. Narcís Sastre.
Al calendari especifica que primer cal tancar el pla especial, però evidentment per fer
circuits de córrer o anar en bici no cal cap actuació de construcció, senzillament es
adaptació dels espais existents.

També hi ha l’acció de facilitar les sortides en bici, des d’aquí fins a les principals carreteres
d’Olot i també per la de Sant Gregori. Per tant, acabar de facilitar les sortides en bici d’aquí a
les principals carreteres que a priori aquestes dos no són tan costoses com d’altres.
La cinquena línia CONCEPTE DE COL·LABORACIÓ: pública/ privada.
Dues coses amb molt pes: potenciar la part d’ingressos complementaris pel sistema esportiu
associatiu i treballar aprofitant la DTE (Destinació de Turisme Esportiu)
Elaborar un llistat comerços i empreses ciutat, sistema d’esponsorització.
Potenciar temes de col·laboració público/privada al sistema esportiu de la ciutat.
Models d’altres llocs que s’han fet amb major i menor encert, i es podria començar a tractar i
possiblement la DTE és un tema a tractar.
Valorar les opcions d’optimització de la pista d’atletisme de Girona, que com se sap és
propietat del GEiEG, i que ens consta que almenys el paviment de la pista està bastant
deteriorat.
S’informa que està a punt de sortir un nou PIEC (Pla Director d'Instal·lacions i Equipaments
Esportius de Catalunya) que possiblement hi haurà diners per fer reformes d’equipaments ja
existents i espais de xarxa bàsica.
Per tant almenys estarà recollit en aquest document com a pas previ per poder desprès
tramitar les possibles subvencions.
Fins aquí aquest resum acció – reacció, és a dir analitzant les prioritzacions que han posat
les entitats sobre les accions del MIEM.
Ara passarem a la part de la sessió on es poden aportar suggeriments o fer comentaris:
COMENTARIS
Un dels comentaris apunta que la metodologia d’enganxar els gomets hauria d’estar limitada
d’alguna manera, perquè es podia posar tots els gomets sobre una mateixa acció. Sobre
aquest comentari es diu que es vol pensar que no ens fem trampes a nosaltres mateixos,
però que es recull el suggeriment. La idea era que hi havia un gomet verd per a cada acció.
Els gomets marquen que hi ha unes accions que toca fer-les i toca fer-les ara, i altres que
seran per més endavant. N’hi ha algunes que apunten més a reflexió estratègica que a
MIEM.
Hi ha accions que no calen recursos sinó que calen persones i temps., accions que s’han de
fer col·laborant amb les associacions i clubs esportius.
El sr. Jordi Viñas, d’Itik comenta que algunes d’aquestes accions, els tècnics del Servei
d’Esports les poden dinamitzar però caldrà el suport de les entitats, perquè les entitats
puguin utilitzar els espais ja que a les 15hores ja no hi ha ningú i queden buides.
Des dels serveis tècnics poden dinamitzar-ho parlant amb els directors de les escoles.
Però a partir d’aquí, caldrà aquesta col·laboració liderada des de l’Ajuntament de Girona
però des de les entitats també caldrà col·laboració.
El sr. Francesc Moradell, delegat de la Federació Catalana de Ciclisme, introdueix una sèrie
de comentaris a l’entorn del ciclisme: necessitat d’un espai polivalent, la ciutat no disposa de
cap escola de ciclisme i la manca d’un velòdrom. També comenta la possibilitat d’una
instal·lació “tipus circuit”, com hi ha a Vic o a Sant Boi de Llobregat. Un circuit on fins i tot
s’hi podria fer Trial o BMX. Comenta que des de la Federació Catalana de Ciclisme farem tot
el possible i estarem al costat de l’Ajuntament i dels tècnics per mirar si podem mica en mica
tirar-ho endavant.

El sr. Jordi Viñas apunta que el parc ciclista es recull dins de les propostes i l’opció de crear
un velòdrom, avui dia, perquè sigui mínimament viable, des del punt de vista d’usos, ha de
ser cobert. Com el que hi ha a Palma i a València.
És una instal·lació que probablement es necessiti, no es posa en dubte, però no és una
instal·lació per a tot el públic i molt costosa.
És una instal·lació que possiblement, com a país, com a Catalunya sí que es necessiti, igual
que una pista d’atletisme coberta, una piscina de 50 metres, el CAR a Sant Cugat amb
espais d’entrenaments prioritaris. No és que no calgui, però no és un equipament de xarxa
local, és d’interès nacional.
En el MIEM plantegem una proposta d’emplaçament perquè un velòdrom són molts metres, i
per tant, queda recollit en el document. (malgrat no sigui projecte d’inversió local)
El Parc ciclista permet potenciar una escola de ciclisme per infants, perquè evidentment en
els circuits controlats no hi ha perill i es pot entrenar.
Es recullen els temes plantejats i els tindrem en consideració.
Dir-vos per acabar, que se està portant a terme l’enquesta d’hàbits esportius en l’edat
escolar de 6 a 16 anys en mostra representativa de la ciutat de Girona.
Aquest tipus d’enquesta s’ha fet a pocs llocs, a Barcelona durant dos anys, ara està a punt
de sortir l’enquesta a nivell català (en dos mesos), i per tant, amb aquestes dades es podrà
comparar el nivell de pràctica d’esport, les motivacions, la freqüència, els llocs d’utilització,
els esports que es duen a terme... dels nens i nenes, i joves de la ciutat.
Un altre tema important és la diferència de la pràctica esportiva en nens i nenes de primer
de primària, als 6 anys, és excessivament important, però ja no es culpa dels nens i nenes
perquè ells no decideixen gairebé res, per tant es culpa dels pares. I hem miro a mi i a
vosaltres perquè aquesta deficiència de pràctica de l’esport fa que s’arrossegui per a tota la
seva joventut.
La regidora sra. Isabel Muradàs dona les gràcies a en Jordi Viñas i a totes les persones
representants d’entitats per la participació. És un Pla de ciutat i el considerem de tothom,
representa la voluntat de les entitats de la nostra ciutat.
La regidora sra. Isabel Muradàs explica que el treball que ens queda a partir d’aquí a la
propera reunió es farà el tancament de conclusions que s’han fet del treball de la
actualització del MIEM.
No obstant, no s’han de deixar de fer reflexions entorn a l’esport a la nostra ciutat.
Si es donés per tancat aquest document, el que no farà es deixar d’enfocar els temes que
hagin sortit fruit d’aquesta reflexió, que tant ens preocupen a tots/es.
A través de les taules de treball del Consell Municipal de l’Esport, plantejar/crear aquestes
comissions que es treballarien per projectes.
El que es vol és que totes aquestes reflexions que han sortit al voltant d’aquesta revisió les
puguem tractar en comissions de treball o en plenari si fos necessari.

I en principi, si no teniu precs, comentaris o preguntes... donarem la sessió per finalitzada.
Moltes gràcies a tots i totes.

